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I Voorwoord

VOORWOORD
Als uitvloeisel van de in 2002 gestarte herinrichting van de vier defensieonderdelen van de Nederlandse
krijgsmacht, is de organisatorische structuur waarin het beroepsgerichte onderwijs voor de Koninklijke
Marine (KM) wordt geleverd, in 2003 en 2004 onderhevig geweest aan een reorganisatie. Op 28 oktober
2004 is hiertoe door het Hoofd Opleidingen Koninklijke Marine (HOKM) het voorstel tot reorganisatie van de
onderwijsorganisatie van de KM vastgesteld. In dit voorstel wordt de organisatorische inrichting van de staf
van de Opleidingen Koninklijke Marine (OKM) beschreven en wordt een blauwdruk en formatieplafond voor
de onder staf OKM ressorterende scholen gegeven.
Op 20 december 2004 is door HOKM aan alle onder hem ressorterende scholen opgedragen zich, binnen de
kaders van het vastgestelde voorstel tot reorganisatie van OKM, te reorganiseren met een bijkomende
taakstellende reductie van het aantal arbeidsplaatsen.
Een onderdeel van deze uitvoeringsopdracht is dat de Koninklijke Marine Technische School (KMTS) en de
Technische Opleidingen Koninklijke Marine (TOKM) zich organisatorisch samen dienen te voegen tot één
nieuwe school voor het technische onderwijs bij de KM, te situeren in Den Helder.
DeKMTS en de TOKM hebben hieraan uitvoering gegeven in het Project Integratie Technische Scholen
(PITS), waarvan ik sinds februari 2005 projectleider ben. Op 19 december 2006 is door de opdrachtgever
van het PITS, HOKM, en de gezamenlijke medezeggenschapseemmissies van KMTS en TOKM, ingestemd
met het door mij opgestelde voorstel tot reorganisatie.
Het voorstel beschrijft hoe de organisatiestructuur van de nieuwe technische school, die de naam Koninklijke
Marine Technische Opleidingen (KMTO) draagt, wordt vormgegeven. Met het uitkomen van dit
afstudeerverslag wordt deze voorgestelde structuur geïmplementeerd.
Het projectleiderschap van het PITS en het organisatieherontwerp is aangemerkt als het ontwerpdeel van
het afstudeerproject voor de studie technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven
(TU/e). Het project heeft zich echter gekenmerkt door een sterk bedrijfsgerichte benadering, waardoor de
toepassing van wetenschappelijke theorieën maar beperkt heeft plaatsgevonden. Om dit in het
afstudeertraject te ondervangen zal in dit verslag theoretisch worden gereflecteerd op de uitvoering van het
PITS, vanuit het perspectief van organisatiestructuur. Deze reflectie zal worden uitgevoerd in drie delen. Ten
eerste een reflectie op de in het PITS uitgevoerde diagnostische elementen, ten tweede een reflectie op de
in het PITS opgestelde organisatie herontwerp, waarbij een beschouwing van de robuustheid van het
ontwerp een centrale rol zal spelen, en tot slot een hierop gebaseerde persoonlijke reflectie op het project.
Dit afstudeerverslag is totstandgekomen onder de directe begeleiding van Dr. F.M. van Eijnatten en Dr. Ir.
P.A.M. Kleingeld van de capaciteitsgroep Human Performance Managementbij de TU/e. Ik wil hen danken
voor de steun die ik in heb ontvangen bij het vinden van mijn weg in het relateren van de theorie aan de
praktijk waarin ik werk.
Daarnaast zijn er enkelen buiten de TU/e aan wie ik dank verschuldigd ben. Ten eerste wil ik kapitein
luitenant ter zee voor de Technische dienst (KLTZT) Ir. Nico Th. De Vries, mijn bedrijfsbegeleider en de
afnemer van de producten die uit het PITS zijn voortgekomen, danken voor de verhelderende gesprekken en
collegialiteit, en hem (en zijn bemanning) succes wensen met de verdere invoering van de nieuwe KMTO.
Ten tweede wil ik kapitein ter zee voor de Administratie (KTZA) F.J. Marcus, het hoofd opleidingen
Koninklijke Marine, danken voor de gelegenheid die hij heeft geboden om dit afstudeerverslag op te kunnen
stellen, en hem aangeven dat er weliswaar nog maatregelen zijn te nemen, maar dat de KMTO een goede
basis voor een succesvolle bijdrage aan de productie van OKM biedt. Tot slot, en niet in het minst, wil ik mijn
echtgenote Céline bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en toeverlaat die zij gedurende het doorlopen
van mijn studie aan de TU/e voor mij is geweest.
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I Abstract

ABSTRACT
From February 2005 thru May 2007 the merger of two Royal Dutch Navy training centers was prepared and
documented. In this report the validity of the conducted organizational diagnosis and the robustness of the
designed organization are theoretically reflected upon from the perspective of organizational structure. The
report concludes with structural (and cultural) recommendations to improve the effectiveness of the merger.
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MANAGEMENT SAMENVATTING
Het onderwerp van dit verslag is de theoretische reflectie op de al bestaande resultaten van het PITS.
Daarom zullen in deze managementsamenvatting alleen de kernpunten en resultaten van deze reflectie
worden genoemd. De diagnose- en ontwerpresultaten van het PITS, de bron van deze reflectie, worden als
bekend bij de doelgroep van deze samenvatting (het management van de KMTO) aangenomen.
Opdrachtstelling en methode
Tussen februari 2005 en december 2006 is in het Project Integratie Technische Scholen (PITS) de
organisatorische fusie tussen de Koninklijke Marine Technische School (KMTS) en de Technische Opleidingen
Koninklijke Marine (TOKM) voorbereid. Dit project is geleid door de opsteller van dit verslag en is als zodanig
aangemerkt als het ontwerpdeel van het afstudeertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
Het PITS omvat vele stappen die in een wetenschappelijk.georiënteerd project naar voren komen, maar is
uitgevoerd op een wijze die zich kan kenmerken als het gebruik van common senseen ervaring. De
gemaakte keuzes zijn niet expliciet theoretisch onderbouwd. Hoewel het PITS beoogt gericht te zijn op het
organisatiebelang, kan dit daarom nog niet theoretisch worden aangetoond.
Om dit te ondervangen is voor dit verslag de volgende opdracht geformuleerd: Reflecteer op de in het
Project Integratie Technische Scholen uitgevoerde diagnostische activiteiten en het opgestelde
organisatieontwerp, vanuit het perspectief organisatiestructuur, door gebruik te maken van de beschikbare
organisatie(sociologische)theorie. En geef in een persoonlijke reflectie weer op basis van welke argumenten
andere keuzes in het project hadden moeten worden gemaakt.
Met deze opdracht is beoogd aan te kunnen tonen of de gemaakte ontwerpkeuzes in het PITS naar
verwachting ook het gewenste effect zullen hebben, en is beoogd aan te tonen waar, en op basis van welke
argumenten, in het PITS andere keuzes gemaakt, of andere 'dingen' gedaan, hadden moeten worden, om de
robuustheid van het resulterende organisatieontwerp te vergroten.
Hoewel elke organisatie bestaat uit een set van aspecten (zoals structuur, cultuur, strategie etc.. ) die in een
complex samenspel elkaar onderling beïnvloeden, hebben naast de organisatiestructuur andere aspecten in
mindere mate de aandacht gekregen in dit verslag. Dit komt voort uit het feit dat het PITS gericht is geweest
op structuur, en het doen van gefundeerde uitspraken op de andere aspecten van de KMTS en de TOKM een
nieuw onderzoek op zijn plaats maakt. Wel is het mogelijk geweest om op basis van de gemaakte
structuurkeuzes uitspraken te doen over de theoretisch te verwachten effecten op andere aspectsystemen.
Reflectie op de diagnostische elementen in het PITS
In het PITS is in een aantal fasen bepaald 'wat' er mis is in de structuur van de KMTS en de TOKM en hoe
deze problemen opgelost kunnen worden in het ontwerp van de nieuwe gefuseerde school, de Koninklijke
Marine Technische Opleidingen (KMTO). Dit had tot doel om, naast het doorvoeren van een opgelegde
reductiemaatregel, waar mogelijk verbeteringen door te kunnen voeren.
Op deze diagnostische elementen is in dit verslag op twee wijzen gereflecteerd. Ten eerste is gekeken naar
de procesgang van de uitgevoerde diagnostische elementen, en ten tweede is gekeken naar de validiteit van
de diagnoseresultaten.
Op basis van de theorie over organisatiediagnoses is geconstateerd dat:
• de fasering van de activiteiten in het PITS grotendeels overeenkomt met de fasering van een diagnose
volgens de literatuur. Ook de voordelen van het laten participeren van medewerkers in de diagnose zijn
zoveel mogelijk benut, waarmee een platform is geschapen waarin medewerkers hun problemen kwijt
kunnen en gedragen oplossingsrichtingen geformuleerd kunnen worden. Kanttekeningen zijn te plaatsen
bij het forceren van enkele keuzes, wat kan leiden tot draagvlak problemen, en aldus negatieve gevolgen
kan hebben voor het slagen van de verandering;
• het veranderingsvermogen van de organisaties en de veranderingsbereidheid van de medewerkers niet
is getoetst. Dit betekent dat in de beleving van de medewerkers mogelijk niet de juiste dingen, op de
juiste manier, zijn aangepakt (alleen de structuur heeft de aandacht gehad), hetgeen negatieve
consequenties voor het slagen van de verandering kan hebben;
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de analyse van de diagnostische gegevens grotendeels heeft plaatsgevonden gebruikmakend van
common sense, in plaats van wetenschappelijke methoden, waardoor het risico bestaat dat de werkelijke
problemen niet zijn doorgrond. Daarnaast heeft het gebruik van groepsdiscussies, met een niet volledig
objectieve projectleider, mogelijk een gekleurd beeld van de gegevens opgeleverd, wat ondervangen
had kunnen worden door een methodische analyse;
de diagnostische elementen in het PITS (waaronder de uitgevoerde SWOT-analyse) een sterke interne
focus hebben gehad, ten gevolgde van de door de 'hogere' reorganisatie van Opleidingen Koninklijke
Marine (OKM) al vastgelegde omgeving. Aangezien de reorganisatie OKM echter van een hoger
abstractieniveau is geweest dan het PITS, is het mogelijk dat er in de detailverdeling van werk bij de
KMTO problemen ontstaan in de koppelvlakken met de omgeving. Gedurende de invoering verdient deze
detailaansluiting dan ook extra aandacht.

Om de inhoudelijke resultaten van de diagnostische elementen te onderzoeken, zijn in dit verslag alle in het
PITS verzamelde knelpunten schematisch weergegeven in een stroomdiagnosediagram. Hieruit zijn drie
kernproblemenverhalen naar voren gekomen. Met behulp van een opgestelde theoretische omschrijving van
de bestaande structuur vandeKMTS en de TOKM, en de gehanteerde organisatie(sociologische)theorie, zijn
de oorzakelijke verbanden van de probleemverhalen als volgt te verklaren:
1. Problemen in de actieplanning bij KMTS en TOKM, die ontstaan door een grotendeels sterk
gecentraliseerde belegging van de planning, terwijl de complexiteit van het kennisintensieve
onderwijsproces ertoe leidt dat 'kennis' zich laag in de organisatie bevindt. Dit maakt een uitgebreide
afstemming nodig, vaak kriskras door de organisatie heen, wat ertoe leidt dat bij de frequente
planningswijzigingen de actieplanning vaak chaotisch verloopt. De resulterende werkdruk heeft een
direct negatief effect op de beschikbare tijd om te reflecteren op 'wat men doet', waardoor het
veranderingsvermogen van de organisatie en de kwaliteit van de productie onder druk staat;
2. Problemen in de controle van resultaten bij KMTS en TOKM. De controle op algemene resultaten bij
KMTS en TOKM, die invulling geven aan de checkuit de PDCA-regelkring, is volgens de organisatiekunde
niet juist belegd bij het niet-neutrale middenkader, en wordt door een gebrek aan capaciteit vrijwel niet
uitgevoerd. De lijnonafhankelijke technostructuur speelt slechts een ondersteunende rol aan het
middenkader. De controle van specifieke acties wordt door de uitvoerende kern uitgevoerd, maar aan
hen ontbreken de mogelijkheden om hierbij regelend op te treden, waardoor zij niet snel geneigd zullen
zijn te handelen op hun bevindingen. Het is (mede hierdoor) niet verwonderlijk datdeKMTS en de
TOKM hebben aangegeven te ervaren dat de kwaliteit van de geleverde productie onder druk staat;
3. Problemen in de afstemming van kennis binnen - en tussen - KMTS en TOKM ontstaan door een hoge
mate van centralisatie, formalisatie en differentiatie in de structuur. Hierdoor hebben de medewerkers
weinig regelmogelijkheden, terwijl zij (door de complexiteit van het kennisintensieve onderwijsproces)
juist een grote regelbehoefte hebben. Immers, omdat het onderwijsproces veelal door de verschillende
productie-eenheden heen loopt, is een intensieve kennisafstemming noodzakelijk. De grote
regelbehoefte en het gebrek aan regelmogelijkheden bij specialisten, leidt er volgens de sociotechniek
direct toe dat het veranderingsvermogen van het individu, en aldus van de organisatie, laag zal zijn.
Omdat in het PITS de oplossingsrichtingen voor deze problemen (geformuleerd in een intentieverklaring)
later in het ontwerp zijn verdiept, zal de reflectie op de oplossingsrichtingen pas in de volgende paragraaf
aan bod komen.
Naast deze organisatiestructurele constateringen, is gebleken dat de beperkte aandacht voor de sociale- en
culturele verschillen tussen de KMTS en de TOKM een negatief effect op het welslagen van de verandering
heeft. Zo zijn bijvoorbeeld kanttekeningen geplaatst bij de context waarin de diagnostische elementen in het
PITS zijn uitgevoerd. Tussen de medewerkers van beide scholen bestond wantrouwen richting elkanders
gestelde argumentaties en achterliggende motivaties, en er bestonden (zichtbare) culturele verschillen
tussen beide organisaties, die mede de oorzaak zijn geweest voor het ontstaan van weerstand en conflicten,
en de kwaliteit van de besluitvorming hebben beïnvloed (zijn alle argumenten boven tafel gekomen?). De
invloeden van deze aspecten op de robuustheid van het ontwerp, komen in de persoonlijke reflectie aan bod.
Reflectie op het ontwerp van de KMTO
De reflectie op het ontwerp is eveneens tweeledig geweest. Enerzijds is gekeken naar de wijze waarop het
ontwerp van de KMTO vorm heeft gekregen (de procesgang) en anderzijds is gekeken naar de inhoudelijke
ontwerpresultaten, en de mate waarin het ontwerp ook een oplossing biedt voor de geconstateerde
problemen.
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Alle volgens de organisatiekunde van belang geachte ontwerppara meters, met uitzondering van de mate van
standaardisatie van vaardigheden, en de invulling van de structuur met verbindingsmiddelen, zijn in het
ontwerp aan de orde gekomen. In navolging op het ontwerp zijn gedurende de voorbereiding op de
invoering van de KMTO alsnog de ontbrekende ontwerpparameters ingevuld, waarmee het traject als
'compleet' bestempeld kan worden. Niet opgenomen in het ontwerp, maar later toegevoegd zijn dat:
• vaardigheden zijn gestandaardiseerd in functie-eisen, die als coördinatiemechanisme bestaan, naast de
primaire mechanismen direct toezicht en standaardisatie van output;
• verbindingsmiddelen zijn gecreëerd door in functieomschrijvingen en procedures vast te leggen welke
medewerkers met elkaar afstemmen, en door in een intern communicatieplan onder andere op te nemen
welke horizontale afstemmingsoverlegstructuren worden gebruikt.
Voor wat betreft de volgordelijkheid van het ontwerp is geconstateerd dat de het opgelegde gebruik van het
KM3-fasenmodel heeft geleid tot het top-down ontwerpen van zowel de productie- als de
besturingsstructuur, waardoor het ontwerp volgens de sociotechniek geneigd is bevoegdheden centraal te
beleggen (managers streven naar controle). Dit blijkt ook uit het ontwerp van de KMTO.
Het centraliseren (terwijl kennis laag in de organisatie zit) is in de diagnose al aan de orde geweest, en
betekent dat er een grote behoefte aan afstemming zal zijn binnen de uitvoerende kern, maar dat er weinig
regelmogelijkheden zullen zijn, met bijkomende negatieve gevolgen voor het veranderingsvermogen van de
organisatie.
Beter was geweest om de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bottorn-up uit te
voeren, gepaard met het creëren van een mate van bewustwording van het belang van decentralisatie, om
hiermee een positief effect op de 'slagkracht' van de KMTO teweeg te kunnen brengen.
De reflectie op de inhoudelijke ontwerpresultaten, voor wat betreft de drie probleemverhalen uit de
diagnose, laat zien dat:
1. door de beoogde mate van participatie (basisroosters en overlegstructuren) in het opstellen van de
gecentraliseerde actieplanning, het verwachtbaar is dat de actieplanning bij de KMTO moet kunnen
werken, als de planning stabiel blijft Aangezien de praktijk leert dat de planning juist niet stabiel is, is
het verwachtbaar dat de inrichting van de actieplanning alleen zal werken als de in de diagnose
geconstateerde afstemmingsproblemen (kriskras door de organisatie) zijn opgelost, en daarmee centrale
besluitvorming over de actieplanning op basis van de juiste kennis kan plaatsvinden. Om deze
afstemmingsproblemen op te lossen, is het aan te bevelen om nader te beschouwen in welke gevallen
de afstemming tussen bureau P&C en het middenkader, daadwerkelijk een afstemming tussen bureau
P&C en de specialist is, om waar mogelijk deze afstemming te decentraliseren en de
afstemmingsstructuur drastisch te vereenvoudigen;
2. de wijze waarop de controle van resultaten bij de KMTO is ingericht grotendeels aansluit bij de theorie.
Er zijn echter enkele maatregelen nodig om het optimaal functioneren te garanderen:
• Gedurende de invoering van de KMTO zal nauwlettend bewaakt moeten worden dat de controle van
algemene resultaten door de technostructuur (de afdeling KIK), onafhankelijk aan de uitvoerende
eenheden wordt uitgevoerd. Dit betekent dat het middenkader openheid van zaken moet toestaan,
en dat de strategische top hierbij motiverend op moet treden, omdat dit indruist tegen de hang naar
controle die traditioneel bij leidinggevenden van defensie bestaat;
•
De technostructuur zal haar adviezen voor wat betreft algemene resultaten, niet aan het
middenkader, maar aan de strategische top moeten uitbrengen, om ervoor te zorgen dat de uit de
controle voortkomende adviezen daadwerkelijk (volgens de PDCA-regelkring) kunnen leiden tot een
gereguleerde handeling, zonder dat de niet-neutrale partij (het middenkader) uiteindelijk optreedt
als 'de bakker die zijn eigen brood keurt';
• Er moeten meer mogelijkheden worden gecreëerd voor de uitvoerende kern om regelend op te
treden op basis van de door hen zelf uitgevoerde controle van specifieke acties. Aan te bevelen is
om nader te beschouwen welke (onderwijsinhoudelijke) bevoegdheden in het onderwijsproces niet
noodzakelijk bij het middenkader, maar bij de specialist kunnen liggen, om daarmee meer
mogelijkheden- en bereidheid- tot het doorvoeren van continue kwaliteitsverbetering te creëren.
3 voor wat betreft de problemen in de integrale kennisafstemming vormen de grotendeels stroomsgewijs

ingerichte opleidingseenheden van de KMTO een goede basis waarmee integrale kennisafstemming
plaats kan vinden, maar als de medewerkers al met elkaar 'willen' afstemmen (er is al eerder
geconstateerd dat er culturele knelpunten zijn), dan hebben zij nog geen regelmogelijkheden om iets
met deze wil te 'doen'. Het gebrek aan regelmogelijkheden zal er naar verwachting toe leiden dat het
effect op het veranderingsvermogen niet zo grootzal zijn als beoogd. Reële alternatieven zijn:
V
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het verminderen van de mate van centralisatie in de productie, door de verdeling van bevoegdheden
her te bezien. Het waar mogelijk decentraliseren kan de kwaliteit van arbeid vergroten, en daarmee
het veranderingsvermogen vergroten. Mogelijkheden kunnen liggen in het onderscheiden van
operationele besluitvorming (waar een sterke relatie met de gecentraliseerde moederorganisatie
bestaat) en onderwijsinhoudelijke besluitvorming (waar juist specialistische kennis benodigd is),
maar een vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen waar deze demarcatie van bevoegdheden
is door te voeren, om aansluiting me de gecentraliseerde moederorganisatie te kunnen behouden;
het (in samenhang met het verminderen van de mate van centralisatie) creëren van capaciteit die
ruimte biedt aan de medewerkers om te kunnen leren, door ten tijde van de evaluatie van de KMTO
de beschikbare capaciteit voor leren en onderwijsontwikkeling her te bezien en daarmee een positief
effect op het veranderingsvermogen te verkrijgen;
het in de afdeling KIK opnemen van integratiemanagers die buiten de centrale regulering van het
middenkader, met formele macht, de integrale afstemming tussen specialisten reguleren.

Persoonlijke reflectie
In de persoonlijke reflectie op het PITS is aangegeven welke 'dingen' mijns inziens anders gedaan hadden
moeten worden. Deze 'dingen' zijn in de voorgaande paragrafen al kort aan de orde geweest, en betreffen:
• De interne focus van de diagnose, die ook extern had moeten zijn om in detail aansluiting met de
omgeving te kunnen garanderen;
• Een toets op het veranderingsvermogen, wat had kunnen bepalen welke aspecten (naast structuur) in
de beleving van de medewerkers de aandacht, en op welke wijze, hadden moeten krijgen;
• Het methodisch analyseren van diagnostische gegevens, waardoor vele (ook culturele) knelpunten in hun
onderlinge samenhang zichtbaar waren geworden;
• Het gebruik van het top-down georiënteerde KM3-fasen model, dat voldoende ruimte over heeft gelaten
om bottorn-up bevoegdheden te verdelen om zodanig een positief effect op het veranderingsvermogen
uit te lokken;
• Het gebruiken van de theorie bij het maken van ontwerpkeuzes (naast common senseen ervaring) om
een beargumenteerde verwachting van het effect te kunnen uitspreken.
Naast deze 'wijzen waarop' het PITS is uitgevoerd, is in de persoonlijke reflectie vooral aandacht besteed
aan de sociale- en culturele knelpunten in het PITS die (vrijwel) niet de aandacht hebben gehad. Met
common senseis in het PITS geconstateerd dat sociale- en culturele verschillen tussen de KMTS en de TOKM
hebben geleid tot conflicten en tot weerstand. De vraag is in hoeverre de ontworpen structuur nu robuust is
vanuit het culturele perspectief. Immers, als men niet 'wil' samenwerken, hebben eventuele structurele
maatregelen geen zin.
In dit verslag is gebleken dat de invloed van het gebrek aan aandacht voor cultuur, de invloed van (het
omgaan met) weerstand, en de invloed van (het omgaan met) conflicten, op de 'wil' die binnen de KMTO
bestaat om samen te werken aanzienlijk is, en dat deze aspecten onderling samenhangen en elkaar zelfs
versterken.
Vooral bij de voormalige medewerkers van de KMTS is te constateren dat grote delen van hun cultuur zullen
verdwijnen, voorgenomen maatregelen vooral bij hen weerstand oproepen, en conflicten vaak door hen zijn
verloren. Bij deze groep is naar verwachting de 'wil' om samen te werken in de KMTO negatief beïnvloed
door de wijze waarop in het PITS met culturele aspecten is omgegaan.
Is de KMTO vanuit het culturele perspectief nu robuust? Op basis van de theorie, en een persoonlijke
interpretatie van de invloed van cultuur, bestaat de verwachting dat de gekozen structurele integratie,
zonder aandacht voor culturele aspecten, niet het beoogde effect zal hebben, ofwel, niet robuust (genoeg)
is. Er zijn echter maatregelen te nemen die het nadelige effect op de wil om samen te werken misschien niet
doen verdwijnen, maar wel kunnen verminderen (en kunnen worden opgevat als een spreekwoordelijke
'pleister op de wonden'):
• Het formuleren van een gedragen visie die de beoogde culturele waarden in de KMTO ondersteunt (wat
vooraf gegaan moet worden door een vervolgonderzoek dat de bestaande en beoogde cultuur
nauwkeurig in kaart brengt), en het hierin laten participeren van alle groepen;
• Het benutten van de voordelen die het behouden van diversiteit in de KMTO heeft op het
veranderingsvermogen, door het accepteren van verschillen in de organisatie, en het hiertoe:
o creëren van begrip voor de verschillende waarden van elke groep via overleg of seminars die
verschillen in ervaringen, sluimerende vooroordelen, meningen en attitudes naar elkaar zichtbaar
maken, om zodoende een basis voor samenwerking te creëren;
vi

Opsteller: G.M. Meijer (0451415}

Afstudeerverslag

I Management samenvatting

o

•

zekerstellen dat alle groepen input kunnen leveren aan de missie, doelen en de strategie van de
organisatie, en (zoals in de KMTO is beoogd) in de verschillende overlegstructuren;
o waar mogelijk toestaan dat secundaire arbeidsvoorwaarden van groep tot groep kunnen verschillen,
afhankelijk van de situatie of de specifieke waarden van elke groep, mits deze verschillen het gevoel
van saamhorigheid in de KMTO niet ondermijnen;
Het zoveel mogelijk wegnemen van bestaande weerstand tegen veranderingen door het onderwijzen en
communiceren, om waar mogelijk medewerkers in open overleg te overtuigen, en om begrip te creëren
'waarom' bepaalde keuzes gemaakt zijn, en het faciliteren en ondersteunen van medewerkers met
aanpassingsproblemen door het bieden van tijd, trainingen of een luisterend oor voor de ontstane
problemen.

Tot slot is in de persoonlijke reflectie enige stof tot nadenken geboden in het kader van de aanbevolen
decentralisatie van onderwijsinhoudelijke besluitvorming, in relatie tot de wijze waarop werk in de productieeenheden traditioneel is verdeeld.
Geconstateerd is dat als de medewerkers van de KMTO de verantwoordelijkheid over hun werk kunnen
hebben, dit een positief effect op de slagkracht van de KMTO zal hebben. Bovenop de aanbevolen
decentralisatie is in de mening van de auteur veel winst te halen in het herbezien van de traditionele
werkverdeling tussen instructeurs en onderwijsontwikkelaars. Als deze verdeling kan komen te vervallen, en
'onderwijsmedewerkers' verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een geheel pakket (verwerven van
kennis, ontwikkelen en leveren van onderwijs), zal dit een zeer positief effect op het veranderingsvermogen
van de KMTO hebben.
Concluderend
Terugkijkend naar de opdrachtstelling kan geconstateerd worden dat aan deze is voldaan. Er is gereflecteerd
op de diagnostische elementen in het PITS, op het ontwerp van de KMTO, en vanuit meer persoonlijke titel
vooral op sociale- en culturele knelpunten.
In deze reflectie komen een drietal centrale thema's naar voren:
1. Qua procesgang heeft het PITS grotendeels voldaan aan de theorie. Ofwel in het ontwerptraject, ofwel
in de voorbereiding op de invoering zijn de van belang geachte ontwerpparameters opgeleverd;
2. De onderdelen die op basis van de theorie mijns inziens niet volledig (of niet) zijn uitgevoerd, zijn
opgenoemd, waarbij is aangegeven hoe deze (anders) vorm hadden moeten krijgen;
3. De ontworpen structuur van de KMTO biedt een goede basis om de in deKMTS en de TOKM
geconstateerde problemen op te lossen, maar er zijn enkele maatregelen die nog genomen moeten
worden (eventueel voorafgegaan door een vervolgonderzoek). Dit zijn structurele maatregelen om de
werkbaarheid van de structuur te verhogen I te optimaliseren, en culturele maatregelen om de 'wil' die
in de KMTO bestaat om samen te werken te verhogen.
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1. OPDRACHTSTELLING EN METHODE
1.1. Bron van reflectie
Tussen februari 2005 en december 2006 is in het Project Integratie Technische scholen (PITS) en
organisatorische samenvoeging van de in Den Helder gesitueerde Koninklijke Marine technische School
(KMTS) en Technische Opleidingen Koninklijke Marine (TOKM) voorbereid. Dit project is aangemerkt als het
ontwerpdeel van het afstudeertraject aan de TU/een vormt daarmee het uitgangspunt van dit verslag.
Alvorens een probleemformulering en opdrachtstelling in dit verslag kan worden gepresenteerd, is het
noodzakelijk in hoofdlijnen toe te lichten uit welke vijf fasen het PITS heeft bestaan:
1. Plan. Naar aanleiding van de uitvoeringsopdracht de KMTS en TOKM organisatorisch samen te voegen
tot één nieuwe school voor het technische onderwijs bij de KM is in maart 2004 een plan opgesteld dat
de aanpak, de organisatie en de specifieke randvoorwaarden van het project heeft vastgelegd;
2. Inventarisatie. In de maanden mei 2004 tot en met juni 2004 heeft een zogenaamde inventarisatiefase
een overzicht opgeleverd van welke activiteiten de afzonderlijke scholen uitvoeren, waar door de
medewerkers van elke school knelpunten (en verbetervoorstellen) worden gesignaleerd en waar
wezenlijke te overbruggen verschillen tussen de afzonderlijke scholen bestaan. De inventarisatie had tot
doel om, naast de opgelegde taakstellende reductie, in het ontwerp van de nieuwe school ook
verbeteringen door te kunnen voeren;
3. Keuzes. Aansluitend zijn in een viertal denkdagen principiële keuzes gemaakt die bepalend zijn geweest
voor de wijze waarop de nieuwe school ontworpen moest worden. Deze keuzes zijn op 06 oktober 2005
vastgelegd in een intentieverklaring en zijn gemaakt in samenspraak met het management van beide
scholen, de voorzitters van ingerichte veranderteams en de voorzitter van de gezamenlijke
medezeggenschapscommissie. De keuzes baseerden zich op de constateringen in de inventarisatiefase
(activiteiten, knelpunten en verschilpunten) en een gezamenlijk uitgevoerde SWOT-analyse;
4. Ontwerp. Op basis van de intentieverklaring en de aan het PITS opgelegde randvoorwaarden, is een
organisatieontwerp gemaakt. Hierbij is een binnen de KM gehanteerde methodiek gebruikt, waarin
achtereenvolgens een besturingsmodel, procesmodel en organisatiemodel worden opgesteld. Vooraf aan
het opstellen van het organisatiemodel zijn in een tweetal aanvullende denkdagen keuzes gemaakt
betreffende de organisatiestructuur, in samenspraak met het management van beide scholen, de
voorzitters van ingerichte veranderteams en de voorzitter van de medezeggenschapscommissie. Deze
keuzes zijn gemaakt naar aanleiding van de constateringen in de inventarisatiefase en het opgestelde
besturings-en procesmodeL Het ontwerp is op 11 september 2006 afgerond;
5. Voorstel. In de laatste fase is een voorstel tot reorganisatie opgesteld dat op 19 december 2006 is
voorzien van een positief advies van de medezeggenschapscommissie. Deze laatste fase omvat
eveneens de implementatievoorbereiding, de invoering en de evaluatie die minimaal één, maximaal
twee, jaar na invoering zal worden gehouden. De feitelijke invoering is geschiedt op 01 mei 2007.
Genoemde vijf fasen leiden tot de totstandkoming van de nieuwe school, de Koninklijke Marine Technische
Opleidingen (KMTO). In figuur 1.1. zijn de vijf hoofdonderdelen grafisch weergegeven.

KMTS /
TOKM

1
Opstellen
plan

2

-

Inventarisatie

3
Keuzes

-

4

5

Ontwerp

VTR
impl ./eval
traject

KMTO

..

Figuur 1.1; Verkorte weergave projectfasen PITS

In hoofdstuk 3 zal in een plaatsbepaling worden geschetst 'wat' en 'wie' de KMTS en TOKM zijn, waarna de
opzet van het PITS nader zal worden toegelicht. Elk van de in figuur 1.1 getoonde fasen zal qua
uitvoeringswijze en resultaat worden toegelicht in hoofdstuk 4 (reflectie op de diagnose) en 5 (reflectie op
het ontwerp).
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1.2. Opdrachtstelling reflectie
Het PITS omvat elementen zoals deze in een wetenschappelijk georiënteerd project naar voren komen. Te
weten: een probleemanalyse, een ontwerp van de oplossing en een gestructureerde projectaanpak. Maar,
zoals in dit verslag zal blijken, zijn de resultaten van het PITS niet expliciet theoretisch onderbouwd. Dit
levert de volgende probleemformulering:

Het project Integratie Technische Scholen is doelgericht uitgevoerd, vaak in een benadering die zich
kan karakteriseren als het gebruik van 'common sense' en ervaring, maar is niet getoetst aan
wetenschappelijke theorieën, waardoor de argumentatie en verantwoording van het ontwerp beoogd
gericht te zijn op het bedrijfsbelang, maar dat dit vooralsnog niet theoretisch kan worden
aangetoond
Dit verslag zal zich dan ook kenmerken door een, geïnspireerd op de organisatie(sociologische)theorie,
reflectie op de resultaten van het PITS. Hiermee wordt beoogd theoretisch aan te tonen of het verwachtbaar
is dat de gemaakte keuzes in het PITS ook het gewenste effect zullen bereiken.
Om te bepalen vanuit welke invalshoek, of combinatie van invalshoeken, zal worden gereflecteerd op de
resultaten van het PITS, kan inspiratie worden gevonden in het 7-S model van McKinsey [Peters &
Waterman, 1982].
Het 7-S model beschrijft zeven factoren (of
aspectsystemen) die in onderlinge samenhang, en
door onderlinge beïnvloeding, bepalen hoe een
organisatie 'werkt'. Door de onderlinge
afhankelijkheid kan de verandering van één factor
een effect hebben op alle anderen. Daarom
moeten alle factoren in ogenschouw worden
genomen bij het doorgronden van organisaties of
het doorvoeren van een verandering. Het 7-S
model combineert rationele en harde elementen
met emotionele en zachte elementen. De 7 S-en
zijn: gedeelde waarden, strategie, structuur,
systemen, mensen, stijl en vaardigheden. Het
model is weergegeven in figuur 1.2.

Figuur 1.2; Het 7-S model (www.12manage.com/methods)

Om volledig te reflecteren op de resultaten van het PITS zal mijns inziens een reflectie op alle
aspectsystemen van de organisatie, in hun onderlinge samenhang, noodzakelijk zijn. Het 7-S model kan hier
als uitgangspunt dienen.
Echter, in het uitgevoerde project komt hoofdzakelijk de organisatiestructuur aan bod. In het
besturingsmodel van de nieuwe school wordt zijdelings aandacht besteed aan strategie (hoewel dit een
verantwoordelijkheid van de staf van Opleidingen Koninklijke Marine is). In het procesmodel wordt aandacht
besteed aan het systeem, de samenhang van alle activiteiten (hoewel deze niet zijn vertaald in richtlijnen of
procedures). In het organisatiemodel wordt aandacht besteed aan de structuur, door weer te geven hoe het
werk wordt verdeeld en hoe het werk wordt gecoördineerd. Dit wordt de structurele configuratie van de
organisatie genoemd [Moorhead & Griffin, 1998].
Buiten de organisatiestructuur hebben andere aspectsystemen nauwelijks (en soms niet) de aandacht
gekregen. Hoewel het op basis van de theorie wel mogelijk is om een uitspraak te doen over het effect van
structuurkeuzes op andere aspectsystemen, zal de reflectie worden afgebakend tot het perspectief
organisatiestructuur. De opdrachtstelling die gehanteerd wordt, luidt:

Reflecteer op de in het Project Integratie Technische Scholen uitgevoerde diagnostische activiteiten
en het opgestelde organisatieontwerp, vanuit het perspectief organisatiestructuur, door gebruik te
maken van de beschikbare organisatie(sociologische)theorie. En geef in een persoonlijke reflectie
weer op basis van welke argumenten andere keuzes in het project hadden moeten worden gemaakt.
In de sociotechnische theorie wordt er van uitgegaan dat het sociale- en technische systeem in een
organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat vooral de interactie tussen de systemen van
belang is [Boonstra, 1991]. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de reflectie op alleen het structurele
2
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perspectief geen volledige reflectie zal zijn. Door het gebruik van sociotechnische theorieën zullen de andere
aspectsystemen (zijdelings) aan bod komen. Echter, om gefundeerde uitspraken te doen over de mogelijke
gevolgen van voorgestelde interventies op de overige aspectsystemen, zal een vervolgonderzoek nodig zijn
om eerst de huidige toestand van deze aspectsystemen te kunnen begrijpen [naar Harrison, 1987, blz. 17].

1.3. Methode reflectie
De reflectie wordt uitgevoerd in drie delen. Ten eerste een reflectie op de in het PITS uitgevoerde
diagnostische activiteiten, ten tweede een reflectie op het opgestelde organisatieherontwerp, waarbij een
beschouwing van de robuustheid van het ontwerp een centrale rol zal spelen, en ten derde een persoonlijke
reflectie op het project. De reflecties zullen worden uitgevoerd op basis van de theoretische achtergrond
gegeven in hoofdstuk 2 en de plaatsbepaling van het project gegeven in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 zal worden gereflecteerd op de uitgevoerde diagnostische activiteiten. In het PITS heeft de
'diagnose' bestaan uit de activiteiten gedurende de inventarisatie- en keuzefase (zie paragraaf 1.1). Hiermee
is in kaart gebracht, 'wat wij denken beter of anders te kunnen doen' en 'wat de voorgestelde oplossingen
voor geconstateerde knel- en verschilpunten zijn'.
De reflectie zal worden uitgevoerd door vanuit de theorie te beoordelen of dezelfde structurele
oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knel- en verschilpunten kunnen worden gegeven. Dit zal
worden gedaan door de resultaten van de inventarisatiefase te presenteren in een oorzaak- en
gevolgdiagram, en binnen de systeemgrenzen van de invloedsfeer van het PITS de basisoorzaken en daaruit
volgende symptomen te benoemen. Aansluitend zullen op basis van dit zogenaamde stroomdiagnosediagram, de uit de theorie beschikbare oplossingsrichtingen worden vergeleken met de voorgestelde
oplossingsrichtingen uit de keuzefase van het PITS.
In hoofdstuk 5 zal worden gereflecteerd op het organisatieontwerp. Het ontwerp is gebaseerd op de
resultaten van de uitgevoerde inventarisatie- en keuzefase (de diagnostische activiteiten in het project) en
de in de planfase gestelde randvoorwaarden. In het PITS heeft het ontwerp vorm gekregen door de in
paragraaf 1.1 genoemde Ontwerpfase. Hiermee is in het PITS vastgelegd 'hoe de structurele configuratie van
de nieuwe school vorm moet krijgen' waarmee naast het voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, wordt
beoogd een oplossing te bieden voor de constateringen uit de inventarisatie- en keuzefase (knelpunten en
verschilpunten).
De reflectie wordt uitgevoerd door vanuit de theorie te beoordelen wat de te verwachten effecten van de
voorgestelde interventies (de structurele configuratie van de KMTO) zijn, en door te beoordelen of deze
effecten aansluiten bij de beoogde oplossingsrichtingen uit de keuzefase. Daarnaast zal onderbouwd worden
in hoeverre verwacht kan worden of de structurele configuratie robuust is.
In hoofdstuk 6 zal op meer persoonlijke titel worden gereflecteerd op de wijze waarop het
organisatieontwerp vorm heeft gekregen. Het PITS is immers uitgevoerd in een sterk bedrijfsgeoriënteerde
en doelgerichte sfeer, waarbij voorgestelde interventies niet theoretisch zijn onderbouwd. Hierdoor is het
mogelijk dat zowel de projectuitvoering als de resultaten er theoretisch geïnspireerd anders uit hadden
gezien, waarmee een groter of gerichter effect bereikt had kunnen worden.
Daarnaast zal in een persoonlijke reflectie de robuustheid van de ontworpen structuur worden beschouwd
ten gevolge van de invloeden van cultuur, conflicten en weerstand in het project. Deze invloeden hebben in
de mening van de auteur als rode draad door het PITS heen gelopen en verdienen daarom de aandacht.
Tot slot zullen in hoofdstuk 7 conclusies worden gepresenteerd, die vertaald zullen worden naar
aanbevelingen aan het management van de KMTO. Deze aanbevelingen kunnen worden gebruikt als
inputparameter voor de in 2008 te houden evaluatie van de reorganisatie.

2

Afstudeerverslag I Theoretische achtergrond

Opsteller: G.M. Meijer (0451415)

2. THEORETISCHE ACHTERGROND
2.1. Bronkeuze
Om volgens de opdrachtstelling in paragraaf 1.2 vanuit het perspectief 'organisatiestructuur' te kunnen
reflecteren op de diagnostische elementen in het project en het daaruit voortkomende organisatieontwerp, is
als thema voor de theoretische achtergrond gekozen te beschouwen hoe werk wordt verdeeld, hoe werk
wordt gecoördineerd, en tot slot hoe hierover in een ontwerptraject keuzes gemaakt kunnen worden.
In paragraaf 2.2 zal dit vanuit een organisatiekundige benadering worden beschreven, waarna in paragraaf
2.3 vanuit een sociotechnische invalshoek zal worden aangegeven hoe het anders kan, op een wijze waar
het technische- en sociale systeem in hun integrale samenhang bekeken worden. Tot slot wordt in paragraaf
2.4, in tegenstelling tot de universele benaderingen (er is één ideale oplossing), de contingentiebenadering
voor het maken van ontwerpkeuzes (de oplossing is situatieafhankelijk) gepresenteerd.
Als afsluiting van dit hoofdstuk zal in paragraaf 2.5, ten behoeve van de in hoofdstuk 6 te presenteren
persoonlijke reflectie op de sociale- en culturele invloeden op het PITS, de theoretische achtergrond van
organisatiecultuur, (omgaan met) conflicten en (omgaan met) weerstand worden beschreven.
Deze theoretische achtergronden vormen de basis waarop de reflecties in dit verslag plaatsvinden. In
voorkomende gevallen zal deze basis in het vervolg van het verslag nader worden gedetailleerd.

2.2. Organisatiekundige benadering
De wijze waarop werk wordt verdeeld en wordt gecoördineerd vanuit een organisatiekundige benadering/ zal
worden beschouwd aan de hand van Mintzberg [1983].
De organisatiestructuur wordt bepaald door het totaal van de wijzen waarop werk wordt verdeeld en de
wijze waarop werk vervolgens wordt gecoördineerd. De wijze waarop werk wordt verdeeld vormt de vijf
onderdelen van een organisatie. Te weten:
•
de uitvoerende kern (die het basiswerk doen gerelateerd aan de productie);
•
de strategische top (ziet toe op effectief naleven missie en aangegane verplichtingen);
•
het middenkader (het middenmanagement met officiële bevoegdheden en gezag);
•
de technostructuur ( controleanalisten die invloed op het werk van anderen uitoefenen en bepaalde
vormen van standaardisatie in de organisatie tot stand brengen, zoals plannings- en controleafdelingen);
•
de ondersteunende diensten (het ondersteunen van de organisatie buiten het kader van het uitvoerende
werk, zoals administratie, logistiek etc .. ).
De wijze waarop werk wordt gecoördineerd, wordt verklaard in vijf coördinatiemechanismen. Te weten:
•
onderlinge aanpassing (proces van informele communicatie, waarbij de controle op het werk in de
handen ligt van diegenen die het werk uitvoeren);
•
direct toezicht (één persoon die verantwoordelijkheid is, instructies geeft en werkzaamheden bewaakt);
•
standaardisatie van werkprocessen (inhoud van het werk is gespecificeerd of geprogrammeerd);
•
standaardisatie van output (resultaten van het werk zijn gespecificeerd);
•
standaardisatie van vaardigheden van werknemers (soort training dat vereist is, is gespecificeerd).
Hoewel altijd een mate van onderlinge aanpassing noodzakelijk zal zijn, zal naarmate het werk complexer
wordt, de coördinatie van werk verschuiven van het mechanisme van onderlinge aanpassing, naar direct
toezicht en vervolgens naar standaardisatie (van werkprocessen, via output, naar vaardigheden).
De configuratie van een organisatie wordt bepaald door de verbanden tussen de verdeling van werk, de
coördinatie van werk en de specifieke omstandigheden. De verbanden zijn te verklaren doordat vanuit elk
onderdeel van de organisatie krachten werkzaam zijn (bijvoorbeeld vanuit de strategische top en vanuit de
technostructuur) en dat, afhankelijk van de omstandigheden, de mate waarin de voornaamste kracht werkt
de configuratie wordt bepaald. Mintzberg gaat er vanuit dat een beperkt aantal basisconfiguraties (vijf)
voldoende zijn om te verklaren waarom effectieve organisaties gestructureerd zijn zoals zij zijn. Er zal in dit
hoofdstuk verder niet op de inhoud van de vijf basisconfiguraties of hun kenmerken worden ingegaan.
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Voorts bespreekt Mintzberg de in tabel 2.1 getoonde ontwerpparameters, die de belangrijkste aspecten van
het ontwerp - en de invulling - van een organisatiestructuur vormen.
Cateaorie
Ontwerp van posities

Ontwerp van de structuur
Invulling van de structuur

Ontwerp van besluitvormingssystemen

Ontwerpparameter (verwante begrippen)
"
Taakspecialisatie (basis arbeidsverdeling)
FormaUsatie van gedrag (standaardisatie van werkprocessen)
Training (standaardisatie van vaardigheden)
Groeperen van eenheden (functioneel -of marktgeoriënteerd)
Grootte van de eenheden (span of control)
Plannings-en controlesystemen (standaardisatie- en beheersing van output, door
actieplanningen en de controle van resultaten)
Verbindingsmiddelen (middelen die in de formele structuur worden opgenomen om
onderlinge aanpassing soepel te laten verlopen)
Verticale en horizontale decentralisatie (bestuurlijke arbeidsverdeling)
Tabel 2.1; Ontwerpparameters organisatiestructuur [naar Mintzberg, 1983]

Met het oog op de relevantie voor dit verslag zal kort op de 'zichtbare' ontwerpparameters taakspecialisatie,
de groepering van eenheden en de grootte van eenheden worden ingegaan.
De 'onzichtbare' ontwerpparameters 'formalisatie' en 'decentralisatie' zullen, in het licht van de keuzes die
hierbij gemaakt worden, worden besproken in de theoretische achtergrond van paragraaf 2.4.
De invulling van de structuur door plannings- en controlesystemen en door verbindingsmiddelen, zal in deze
paragraaf niet nader worden toegelicht.
Taakspecialisatie
Horizontale taakspecialisatie is de meest voorkomende vorm van arbeidsverdeling en omvat de verdeling van
werk- of het specialiseren van taken- om de productiviteit te verhogen. Om de problemen bij de coördinatie
van sterk gespecialiseerd werk beheersbaar te maken, kan sprake zijn van taakverruiming (de medewerkers
voeren een aantal verschillende, aan de productie gerelateerde, taken uit).
Bij verticale taakspecialisatie wordt de uitvoering van het werk gescheiden van de zeggenschap en controle
daarover. Om de problemen bij de coördinatie van werk beheersbaar te maken kan sprake zijn van
taakverrijking (de uitvoerende medewerkers krijgen meer zeggenschap en controle over hun werk).
Groepering van eenheden
Er zijn tal van categorieën op basis waarvan individuele posities gegroepeerd kunnen worden tot eenheden.
Mintzberg brengt deze terug tot het fundamentele verschil van indeling naar markt (waaronder indeling naar
output, klant of geografische gebied) of functie (waaronder indeling naar kennis en vaardigheden,
werkproces of bedrijfsfunctie). De criteria op basis waarvan de selectie voor groepering plaats kan vinden
zijn de samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden, de processen of de omvang (schaalvoordelen),
of criteria op basis van sociale samenhang.
Indeling naar functie stimuleert specialisatie, maar mist een ingebouwd mechanisme om de werkzaamheden
te coördineren en neigt daardoor naar coördinatie door direct toezicht en de toepassing van formalisatie,
waardoor deze structuren ook het meest bureaucratisch zullen zijn. Indeling naar markt stimuleert de
coördinatie van werkzaamheden door onderlinge aanpassing, maar dit gaat ten koste van specialisatie van
processen en schaalvoordelen, waardoor inefficiënt gewerkt kan worden.
Grootte van eenheden
Het tweede belangrijke aspect van het ontwerp van de structuur heeft te maken met de omvang van elke
eenheid. Ofwel, wat moet de span of controlvan elke manager zijn? Mintzberg trekt twee conclusies met
betrekking tot de grootte van elke eenheid, in relatie met het coördinatiemechanisme.
Ten eerste: vergeleken met direct toezicht geldt dat hoe meer standaardisatie wordt gebruikt als
coördinatiemechanisme, hoe groter de werkeenheid kan worden. Immers, direct toezicht (ofwel directe
controle) wordt lastiger naarmate de grote van de eenheid toeneemt.
Ten tweede: vergeleken met standaardisatie (maar ook met direct toezicht) geldt dat hoe meer onderlinge
aanpassing als coördinatiemechanisme wordt gebruikt, hoe kleiner de eenheid, gezien de samenhang die
tussen complexe taken bestaat waarover afstemming nodig is.
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2.3. Sociotechnische benadering
De wijze waarop de verdeling en coördinatie van werk in een productieomgeving anders kan, zal vanuit een
sociotechnische benadering worden beschouwd aan de hand van De Sitter [1994]

De mobilisatie van menselijke middelen in een organisatie hangt samen met de structuur van
arbeidsverdeling. Kenmerken van de organisatie hebben invloed op deze mensen (positief of negatief),
waarbij de complexiteit en regelcapaciteit het meest bepalend zijn. Traditionele (functionele) structuren in de
productie geven een negatief beeld over de kwaliteit van arbeid (met een negatief effect op de
mogelijkheden om te gaan met verandering) die alleen effectief kan worden aangepakt door structurele,
integrale veranderingen in de structuur van arbeidsverdeling.
De problemen met betrekking tot complexiteit en regelcapaciteit volgen uit de mate van functionele
concentratie, specialisatie en splitsing van werk. Elk vergroot de behoefte aan afstemming, maar verkleind
het aantal mogelijkheden tot afstemming. Deze structuurparameters bepalen de kans op 'storingen' in een
sociotechnisch netwerk aan de hand van de kenmerken complexiteit (omvang interfaces), variabiliteit (aantal
soorten functies per interface), stabiliteit (mate dat complexiteit en variabiliteit constant zijn) en specificiteit
(mate van interne en externe regelmogelijkheden)
De problemen worden inzichtelijk door de structuurparameters op deze kenmerken te beschouwen:
1. Functionele concentratie (groepering en koppeling van operaties, naar bijvoorbeeld productstromen of
inputoutput combinaties). Gevolg: bij een toenemend assortiment ontstaat een steeds complexere
structuur en een steeds complexere afstemming tussen voorbereiden, uitvoeren en ondersteunen.
Afwijkingen worden alleen doorgegeven aan de volgende functie;
2. Specialisatie in de uitvoering (arbeidsverdeling door het groeperen van functies naar voorbereiden,
uitvoeren en ondersteunen). Gevolg: hoe scherper de grenzen worden getrokken, hoe meer
vervreemding ontstaat en hoe meer kans er bestaat op 'eilandvorming';
3. Splitsing in de uitvoering (verdeling van uitvoerende functies over deelsystemen). Gevolg: de
afstemmingsbehoefte stijgt, maar de afstemmingsmogelijkheden dalen. En hoe meer specialisatie in de
verdeling van werk, hoe meer repeterender en eenzijdiger het werk wordt;
4. Scheiding van uitvoerende en regelende functies bij afzonderlijke subsystemen. Gevolg: de
regelmogelijkheden voor de uitvoerder nemen af, waardoor de storingskansen groter worden;
5. Splitsing van de regeling over procesdelen (de allocatie van interne en externe procesregeling bij
afzonderlijke subsystemen). Gevolg: eveneens nemen de regelmogelijkheden voor de uitvoerder af en
worden de storingskansen groter;
6. Splitsing van de regeling per aspect, bijvoorbeeld over kwaliteit, onderhoud etc. Gevolg: er ontstaat een
steeds grotere wordende complexiteit in de onderlinge afstemming en regeling, en een steeds groter
wordende beheerslast;
7. Specialisatie van de regeling per niveau (arbeidsverdeling door het groeperen van regeling op
strategisch, tactisch en operationeel niveau bij afzonderlijke subsystemen). Gevolg: alle drie de niveaus
zijn verweven en nieuwe initiatieven werken in elk niveau door, waardoor de benodigde afstemming
complex wordt;
8. Splitsing van de regeling per regelfunctie (arbeidsverdeling naar de allocatie van de functies waarnemen,
beoordelen en ingreepkiezen bij afzonderlijke subsystemen). Gevolg: dit betreft het 'leren' en kan dus
eigenlijk alleen bij routinematige activiteiten plaatsvinden, omdat anders het leervermogen nadelig wordt
beïnvloedt. Immers, de lerende leert van het leren.
De regelmogelijkheden van mensen zijn uit te drukken in hun bereik op vijf dimensies:
•
Niveaubereik (strategisch, tactisch of operationeel);
•
Domeinbereik(interfaces met de omgeving door input-, output-, ondersteuning- en procesregeling);
• Aspectbereik(aspecten als kwaliteit, kwantiteit en tijd);
•
Procesbereik(de lengte van de procesketen begrensd door de regelkring);
•
Normbereik(het aantal functies, zoals meten, beoordelen en ingrijpen, in de regelkring).
De manier waarop uitvoerende en regelende capaciteiten zijn verdeeld, beïnvloedt de kansen op het
ondervinden van problemen, en beïnvloedt de mogelijkheden die er zijn om zelfstandig, of in samenwerking
met anderen, problemen op te kunnen lossen. Met het oog op complexiteit en regelmogelijkheden kan de
kwaliteit van arbeid (en aldus de mogelijkheid om met verandering om te gaan) op de volgende wijze
vergroot worden:
5

Afstudeerverslag I Theoretische achtergrond

Opsteller: G.M. Meijer (0451415)

•
•
•
•
•

Arbeid moet coördinatie van het eigen werk met dat van anderen vergen;
Arbeid moet veelzijdige operationele activiteiten vergen, van uitvoerende en regelende aard;
In de uitoefening van arbeid moeten voorwaarden voor productgericht leren aanwezig zijn;
In de uitoefening van arbeid moet een betrokkenheid bij de verbetering en/of vernieuwing van
resultaten geborgd zijn;
In de uitoefening van arbeid moeten voorwaarden aanwezig te zijn om zich te kunnen ontwikkelen in het
werk, en om een toekomstperspectief voor de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

Oplossingsrichtingen om de kwaliteit van arbeid te vergroten zijn te vinden in de kenmerken van het
stroomsgewijs produceren (gericht op flexibilisering van het systeem en het bieden van regelmogelijkheden):
• Para/Ieliseren door bewerkingen onder te brengen in meerdere subsystemen met lokale
regelmogelijkheden. De deconcentratie van capaciteiten leidt tot een vermindering van complexiteit;
• Homogeniseren door het verminderen van het maximum aan variëteit, door de hergroepering van
capaciteiten. In elk specifiek geval moet onderzocht worden welke variatiebronnen de sterkste
beheersbehoefte bevatten en welke hergroepering dat de meeste homogenisering bevat (in het geval
van productie een stroom creëren van A tot Z);
• Integreren ofsegmenteren door capaciteiten per homogene stroom (niet per bewerking) te ordenen.
Afstemming vindt plaats door interne regelmogelijkheden in het segment (een van een stroom).
De
•
•
•
•

praktische implicaties van een dergelijke stroemsgewijze productie zijn:
Het afschaffen van schotten door het werk van één stroom in taakgroepen te brengen;
De splitsing tussen voorbereiding, uitvoering en ondersteuning omzetten naar taakintegratie;
De scheiding tussen voorbereiden en uitvoering en tussen ondersteunen en uitvoering reduceren;
De besturingsstructuur drastisch vereenvoudigen door minder te scheiden en te splitsen.

Hoe flexibeler het sociotechnische systeem is, hoe meer mogelijkheden er zijn voor regelend ingrijpen. Als de
storingsgevoeligheid van een productiesysteem verminderd moet worden en de mogelijkheden die er zijn om
de productie aan veranderingen aan te passen, moeten in de structuur meer lokale regelmogelijkheden
ingebouwd worden, door het ontwerpen van flexibele taken en het gebruik van een flexibele technologie.

2.4. Contingentiebenadering bij organisatieontwerp
De wijze waarop situationeel afhankelijk keuzes worden gemaakt betreffende een organisatieontwerp, wordt
beschouwd met behulp van Moorhead & Griffin [1998]
In tegenstelling tot universele benaderingen, waar ervan wordt uitgegaan dat één ideale oplossing voor de
structuur van de organisatie bestaat, gaan contingentiebenaderingen er vanuit dat organisatie-effectiviteit
verkregen kan worden op verschillende wijzen en dat de omstandigheden de structuur zullen bepalen.
Moorhead & Griffin tonen hoe determinanten voor structuur (de organisatie strategie en de contextuele
factoren) en de rol die de besluitvormer in de te maken keuzes speelt, gezamenlijk zullen bepalen hoe
ontwerpkeuzes worden gemaakt. Dit wordt de strategie choice approach genoemd. Deze benadering
combineert verschillende theoretische bronnen, en wordt getoond in figuur 2.1.

Contextuele
factoren

r--+
Organisatie
strategie

Strategische
keuzes

Organisatiestructuur

Organisatieeffectiviteit

Î
Besluitvormer

Figuur 2.1; Strategie choice approach to organization design [naar Moorhead & Griffin, 1998, blz. 487}
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De contextuele factoren (structural imperatives) zijn:
Grootte. De grootte van een organisatie is uit te drukken in verschillende manieren (zoals aantal
medewerkers, productie, waarde etc .. ). Grotere organisaties hebben vaak een complexere structuur dan
kleinere, dat weer geassocieerd wordt met meer specialisatie van werk, leidend tot minder coördinatie
tussen werkunits en meer differentiatie, wat weer leidt tot meer hiërarchische niveaus en meer
formalisatie tussen de verschillende groepen. Kleinere organisaties hebben juist een betere team spirit
en productiviteit en kunnen daarmee een winstmarge bereiken [Biau & Schoenherr, 1971].
•
Technologie. De technologie van een organisatie omvat de mechanische en/ of intellectuele processen die
'inputs' in 'outputs' transformeren. In kleinere organisaties hangt de organisatiestructuur sterker af van
de technologie, terwijl in grotere organisaties verschillende afdelingen verschillende technologieën nodig
kunnen hebben [Aston studies, 1969]. Meeste benaderingen in de literatuur classificeren technologie
echter op een wijze die aangeeft in hoeverre technologie in staat is zich aan te passen aan verandering
[Moorhead & Griffin, 1998];
•
Omgeving. De omgeving van een organisatie omvat alle elementen als mensen, andere organisaties,
economische factoren, objecten en gebeurtenissen buiten de grenzen van de organisatie. Een
organisatie wordt volledig omvat door haar omgeving en zal zich dus continu bewust moeten zijn van
deze omgeving - en de beweging daarin - om levensvatbaar te zijn en blijven [Moorhead & Griffin,
1998]. Omgevingsenzekerheid blijkt de meeste invloed op de structuur van een organisatie te hebben
[Daft, 1986, blz. 55]. Omgevingsenzekerheid is het resultaat van complexiteit, het aantal componenten
dat de organisatie beïnvloedt, en dynamiek, de mate waarin deze omgevingscomponenten veranderen
[Duncan, 1972, blz. 313-327].

•

De organisatiestrategie bestaat uit de plannen en noodzakelijke te nemen acties om de doelen van de
organisatie te behalen. Het bestaansrecht van een organisatie en haar doelen bepalen mede de
organisatiestructuur, immers de organisatiestructuur zal mede bepalend zijn voor de mate waarin deze
doelen worden gerealiseerd [Chandler, 1962].
De strategische keuzes worden in figuur 2.1 op basis van de determinanten (contextuele factoren en
strategie) gemaakt. Deze determinanten kunnen echter mogelijkerwijs met elkaar in contradictie zijn. Om
hiermee om te gaan wordt de rol van de manager (de besluitvormer) in het maken van structuurkeuzes van
wezenlijk belang geacht [Montanari, 1978]. Hierin evalueert de besluitvormer de determinanten voor
structuur, alvorens de feitelijke keuzes worden gemaakt. In het maken van keuzes moet men zich er echter
van bewust zijn dat de keuzes beïnvloed worden door de persoonlijkheid, het waardensysteem en de
ervaring van de besluitvormer, en dat dit mogelijk niet altijd in overeenstemming hoeft te zijn met de doelen
van de organisatie [Bobbit & Ford, 1980].
De organisatiestructuur. In paragraaf 2.2 is de structurele configuratie (of de 'complexiteit') al aan de orde
geweest, maar naast de in een organigram zichtbare configuratie, moeten eveneens keuzes worden gemaakt
betreffende de volgende (niet zichtbare) componenten, die beschrijven (of beperken) hoe medewerkers zich
in hun werk gedragen:
•
Centralisatie is een structurele component waar beslisbevoegdheid zich in de top van de organisatiehiërarchie concentreert. Bij decentralisatie bevindt de beslisbevoegdheid zich door de hiërarchie heen
[Child, 1984]. Een distinctie kan gemaakt worden in de mate van participatie in de besluitvorming. Als er
geringe betrokkenheid van medewerkers is, dan is de beslissing (ongeacht het type) gecentraliseerd. Als
medewerkers juist zeer betrokken zijn, dan is dit werkelijk decentraal [Hall, 1982]. Decentralisatie kan op
een aantal manieren worden toegepast. Het delegeren van formele macht naar lagere regionen van het
lijngezag wordt verticale decentralisatie genoemd. Horizontale decentralisatie is de mate waarin nietmanagers de besluitvorming beïnvloeden. Bij selectieve decentralisatie wordt de bevoegdheid tot het
nemen van verschillende soorten beslissingen op verschillende plaatsen in de organisatie belegd
[Mintzberg, 1983];
•
Formalisatie is de mate waarin regels en procedures de uitvoering van activiteiten beïnvloeden en heeft
als doel om de wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd te sturen en voorspelbaar te maken. Dit kan
expliciet door functieomschrijvingen, handboeken etc.. of impliciet door ongeschreven regels [Mintzberg,
1983].
Voor het resulterende 'designtype' van de organisatiestructuur worden onderscheiden, afhankelijk van de
mate waarin organisaties in staat zijn zich aan te passen aan technologische ontwikkelingen [Burns &
Stalker, 1961]:
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•

•

Mechanistische structuren (of bureaucratische) die effectief zijn bij geringe technologische
ontwikkelingen en gekenmerkt worden door een sterk hiërarchische structuur; voornamelijk verticale
interacties, communicatie en instructies; concentratie van kennis in de top van de organisatie. De relatie
tussen de medewerkers en de organisatie kenmerkt zich door loyaliteit;
Organische structuren die meer flexibiliteit en snellere reacties op ontwikkelingen toestaan zijn meer
effectief bij snellere technologische ontwikkelingen. Een organische structuur kenmerkt zich door
netwerkinteracties; meer horizontale communicatie en instructies, vooral door advies en
informatievoorziening. Kennis bevindt zich daar waar hij op dat moment nuttig is voor de organisatie. De
relatie tussen de medewerkers en de organisatie kenmerkt zich door een verbintenis met de taken van
de organisatie.

Vele concrete organisatiestructuren (of een mix van) kunnen worden onderscheiden. Mintzberg [1983]
beschrijft vijf basisvormen waarin structuren verdeeld kunnen worden. In aanvulling hierop kan nog de
matrixstructuurgenoemd [Galbraith, 1973], waarin twee structuren worden gecombineerd om de voordelen
van beide te benutten. De meest voorkomende matrixstructuur is het product- (bijvoorbeeld auto A en auto
B) of proces- (bijvoorbeeld project nieuwe auto A of B) georiënteerd bouwen van afdelingen bovenop een
functionele afdelingenstructuur. Dit betekent dat de medewerker zowel verantwoording afdraagt aan het
functionele afdelingshoofd (bijvoorbeeld marketing of productie), als aan de project- of
productverantwoordelijke. Een matrixstructuur is toepasbaar als er een noodzaak is om aandacht over
interne en externe factoren te verdelen, er een noodzaak is tot een hoge informatie verwerkingscapaciteit, er
een is noodzaak tot het delen van middelen. De matrix structuur heeft de capaciteit om flexibel en
gecoördineerd te reageren op interne en externe behoeften, maar kent als nadelen dat het duale karakter in
de aansturing kan leiden tot conflicten.

2.5. Organisatiecultuur, conflicten en weerstand
Deze theoretische achtergrond beoogt geen compleet beeld van alle aan cultuur gerelateerd aspecten te
geven, maar is louter gericht op de aspecten die nodig zijn geacht om in een persoonlijke reflectie de
sociale- en culturele invloeden op het PITS te kunnen beschouwen.
Organisatiecultuur
Organisatiecultuur kan gedefinieerd worden als de set van waarden die de medewerkers in een organisatie
helpen te begrijpen welk gedrag als acceptabel, en welk gedrag als onacceptabel wordt beschouwd
[Moorhead & Griffin, 1998]. Organisatiecultuur kan beschreven worden aan de hand van een raamwerk van
zeven culturele waarden, dat door Ouchi [1981] is ontwikkeld om organisaties te kunnen vergelijken:
1. Verbintenis aan het personeel. De mate waarin organisaties verbonden zijn aan hun medewerkers, en er
gestreefd wordt mensen te behouden (long-term employmenf);
2. Evaluatie. De mate (en snelheid) waarin de performance van medewerkers wordt gemeten, op basis
waarvan doorstroming mogelijk wordt gemaakt, en op basis waarvan het korte- dan wel lange termijn
denken wordt geprikkeld;
3. Carrière. De mate (en type) van carrièremogelijkheden die in een organisatie wordt geboden, wat vaak
is gerelateerd aan de mate van specialisatie;
4. Controle. De mate waarin controle over het werk is geformaliseerd in de structuur, of juist volgt uit
informele en impliciete culturele waarden;
5. Besluitvorming. De mate waarin besluitvorming individueel (het management), of in groepsverband
(door participatie) wordt uitgevoerd;
6. Verantwoordelijkheid. Vaak gerelateerd aan besluitvorming is de mate waarin de verantwoordelijkheid
voor genomen besluiten wordt gedragen door de organisatie als geheel, of alleen door de besluitvormer,
ook als de besluitvorming door participatie heeft plaatsgevonden;
7. Persoonlijke aandacht De mate waarin, naast werkplekgeoriënteerde aandacht, ook aandacht bestaat
voor de persoonlijke situatie en ambities van de medewerkers.
Organisatiecultuur verschilt logischerwijs van organisatie tot organisatie. Organisatiecultuur beïnvloedt
(mede) de uiteindelijke effectiviteit van de organisatie [Peters & Waterman, 1982]. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat het managen van cultuur een rol moet spelen in elke organisatie. Hierin zijn drie
elementen van belang [Moorhead & Griffin, 1998]:
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Het benutten van de bestaande cultuur. Voor de meeste managers is het sneller en makkelijker om het
gedrag van medewerkers te veranderen binnen de bestaande cultuur, dan om de geschiedenis, tradities
en bestaande culturele waarden te veranderen [Wilhelm, 1992]. Om dit te realiseren is het van belang
dat het management volledig bewust is van welk gedrag door de bestaande culturele waarden wordt
ondersteund. Dit is niet gemakkelijk, en kan meestal alleen uit ervaring beargumenteerd worden;
2. Het overdragen van de cultuur (socialisatie). Organisationele socialisatie is het proces waarin
medewerkers leren over de organisationele waarden, en deze doorgeven aan anderen. Het management
kan socialisatie ondersteunen door trainingen en bedrijfsdocumenten aan te bieden waarin deze
waarden worden bevestigd, maar deze ondersteunen het socialisatieproces alleen als deze aansluiten bij
de werkelijke (ongeschreven) waarden. Socialisatie zorgt ervoor dat de medewerkers zich bewust
worden van de verschillen tussen hun persoonlijke- en de organisationele waarden [Hebden, 1986];
3. Het veranderen van de cultuur. Als blijkt dat de culturele waarden in een organisatie de uiteindelijke
performance van de organisatie negatief beïnvloeden, dan zal de cultuur omgebogen moeten worden
naar een performance verhogende cultuur. Het veranderen van de meest elementaire aannamen van
wat wel, en wat niet, acceptabel gedrag is, is lastig en zal veel weerstand oproepen. Het is te diepgaand
om in dit verslag gedetailleerd aan te geven 'hoe' cultuur veranderd moet worden, maar de essentie ligt
in het aan elkaar verbinden van strategische en culturele waarden, en het formuleren van een gedragen
en realistische visie, die deze waarden ondersteunt.
1.

Hiernaast is er mijns inziens nog een vierde element dat in het licht van het PITS de aandacht verdiend, en
dat is het creëren van een multiculturele organisatie, om de hieruitvolgende voordelen te kunnen benutten:
4. De multiculturele organisatie is een organisatie die is samengesteld uit medewerkers van verschillende
achtergronden, ervaringen en/of (bedrijfs)culturen [Moorhead & Griffin, 1998]. Als het management
streeft naar het behouden van diversiteit, kan dit zes voordelen bieden [Cox & Blake, 1991]:
• Kosten. De kosten voor het zoveel mogelijk integreren van mensen worden sterk gedrukt;
•
Verwerving. Organisaties die de beste reputatie hebben voor het managen van diversiteit hebben de
grootste kansen de beste 'diverse' medewerkers aan te trekken;
• Marketing. Verbeterde inzichten van het management in culturele verschillen kan de verschillende
klant- en leverancierrelaties van de organisatie verbeteren;
• Creativiteit Verschillende perspectieven en inzichten verhogen de creativiteit van de organisatie, wat
het innoverende vermogen kan vergroten;
• Probleem oplossen. De besluitvorming en het oplossen van problemen kan kwalitatief sterk
verbeteren door het benutten van verschillende perspectieven en inzichten;
• Systeemflexibiliteit Tolerantie naar elkaar, en het op waarde schatten van verschillende
perspectieven en inzichten, maakt de organisatie flexibeler om met veranderingen om te gaan.
Een pure multiculturele organisatie heeft zes specifieke kenmerken. De mate waarin een organisatie aan
deze kenmerken voldoet, kan per kenmerk worden beïnvloed door het ontplooien van specifieke
activiteiten 1 [Cox, 1991]:
• Pluralisme (als andere groepen dan de dominante groep actief in de organisatie worden betrokken).
Te bereiken door onderricht te bieden in de waarden van elke groep, waarmee een basis voor
samenwerking wordt gecreëerd, en door zeker te stellen dat elke groep input kan hebben in
verschillende overlegstructuren, en door het streven naar diversiteit in de missie op te nemen;
•
Volledige structurele integratie (als 'minderheidsgroepen' op elk niveau en in elke functie acteren).
Te bereiken door het aanbieden van de opleidingen/trainingen voor elke functie, aan alle groepen,
en door hier beloningen tegenover te stellen, en tot slot door toe te staan dat secundaire
arbeidsvoorwaarden van groep tot groep (in de zelfde functies) kunnen verschillen, afhankelijk van
de specifieke situatie, behoeften of waarden van elke groep;
• Integratie van informele netwerken. Te bereiken door gemeenschappelijke sociale activiteiten, maar
juist ook door overlegstructuren, waar 'minderheidsgroepen' hun culturele identiteit kunnen
uitdrukken, in aanwezigheid van meer dominante groepen, om begrip voor hun identiteit kweken;
• Afwezigheid van vooroordelen. Te bereiken door overlegstructuren of seminars waarin medewerkers
bewust gemaakt worden van sluimerende vooroordelen, en door vooroordeelreductietrainingen, en
tot slot door speciale taakgroepen, die 'oneerlijkheden' in de organisatie inzichtelijk maken;
• Gelijke identificatie met doelen. Te bereiken door het laten leveren van input in de missie, doelen en
strategieën van de organisatie, ook door 'minderheidsgroepen';

1

Naast onvoorwaardelijke steun van het topmanagement in het accepteren, of juiste streven naar, een multiculturele organisatie
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•

Minimale groepsconfliden. Te bereiken door het open en transparant benoemen van meningen en
attitudes richting anderen, en door het voorzien in conflictreductietrainingen.

Het managen van conflicten (oorzaken en maatregelen)
Conflicten kunnen bestaan in een individu, tussen individuen, tussen individuen en groepen en tussen
groepen [Mescon, e.a, 1988]. Conflicten kunnen worden veroorzaakt door [Walton & Dutten, 1969]:
• Gedeeld gebruik van middelen, waarbij prioriteiten tussen groepen moeten worden gesteld;
• Interafhankelijkheden tussen de verschillende delen van een sociotechnisch systeem, waarbij dalende
productiviteit vaak verweten wordt aan 'een ander';
• Verschillende doelen tussen de verschillende delen van een sociotechnisch systeem, waarbij de kans op
conflicten aanmerkelijk groeit naarmate er meer gespecialiseerd en gedifferentieerd wordt. Het belang
van het deel gaat voor betrokkenen een grotere rol spelen dan het belang van het geheel;
•
Verschillen in percepties en waarden, waarbij de perceptie van alternatieven of argumenten in een
bepaalde situatie gericht zal zijn op het eigen- of groepsbelang, of waarbij een reden voor conflict kan
volgen uit het verschil tussen welke waarden 'men' belangrijk vindt;
•
Verschillen in stijl en ervaring tussen individuen, waar het individuele gedrag (bijvoorbeeld autoritair, of
bevooroordeeld) van sleutelfunctionarissen in de organisatie conflicten kunnen oproepen;
• Slechte communicatie is zowel een oorzaak als een gevolg van conflicten, waarbij slechte communicatie
als een katalysator voor een conflict kan werken, omdat een individu of groep slechter in staat is de
belangen van anderen te begrijpen.
Conflicten kunnen positieve en negatieve gevolgen hebben. Positieve gevolgen zijn dat [Mescon, e.a, 1988]:
• deze opgelost kunnen worden op een wijze die voor alle partijen acceptabel is, met positieve gevolgen
voor het draagvlak;
• (het uitwerken van) conflicten mogelijkheden biedt om potentiële problemen te voorzien en oplossingen
voor te stellen, vooraf aan het doorvoeren van interventies;
• conflicten in de hiërarchie betekenen dat argumenten 'gehoord' worden, wat de kwaliteit van de
besluitvorming tegemoet kan komen [naar Herbert & Estes, 1977].
Als conflicten niet adequaat worden afgehandeld, leiden zij tot het niet (of niet volledig) bereiken van
veranderdoelstellingen, ten gevolge van onder andere [Mescon, e.a, 1988]:
• ontevredenheid en motivatieproblemen bij de 'verliezers' van het conflict [naar Evan, 1965];
• een verminderde medewerking bij toekomstige veranderingen door de 'verliezers', en het door hen
associëren van de 'winnaar' als de vijand;
• het ontstaan van meer loyaliteit naar de eigen groep, dan naar het organisatiebelang;
• een vermindering in de interactie tussen de conflictgroepen, gepaard met een toename in de
vijandigheid tussen beide door het groeiende gebrek aan begrip voor elkanders standpunten.
Er zijn vijf intermenselijkestijlen om met conflicten om te gaan [Biake & Mouten, 1969]:
1. Vermijden. Omvat het niet aangaan van het conflict door bekende verschillen nooit ter discussie te
stellen, hoewel de kwestie mogelijk juist wel aandacht nodig heeft;
2. Gladstrijken . Omvat het uit de weg gaan van het ontstane conflict, door het focussen op
gemeenschappelijke overeenkomsten en de verschillen te negeren. Hoewel dit snel (en in een goede
sfeer) een conflict doet verdwijnen, lost dit het conflict niet op;
3. Forceren. Omvat het (tegen elke prijs) doordrukken van een mening, zonder aandacht voor de mening
van andere partijen. Het forceren van een conflict is weliswaar snel, maar het maakt medewerkers
monddood, waardoor argumenten (of potentiële problemen) niet zichtbaar worden.
4. Compromis sluiten. Omvat het zoeken naar de 'gouden middenweg', waarin elke conflictpartij deels
toegeeft, om naar tevredenheid van elke partij voortgang te kunnen bewaren. Aangemerkt moet worden
dat het 'te' snel sluiten van een compromis de probleemdiagnose negatief kan beïnvloeden. Het
werkelijke probleem moet immers eerst boven tafel komen;
5. Probleem oplossen. Omvat het (h)erkennen van alle verschillende meningen en argumenten, en het
zoeken naar een oplossing die aan alle behoeften voldoet.
Figuur 2.2. illustreert de verschillende intermenselijke stijlen van conflictoplossing in verschillende situaties,
op basis van de aandacht die er is voor de eigen behoeften en de behoeften van 'anderen' in een conflict.
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Figuur 2.2; Intermenselijke stijlen voor conflictoplossing [Mescon e.a, 1988, blz. 569}

In complexe situaties, waar een verscheidenheid aan meningen en accurate informatie kritiek zijn om een
'goede' beslissing te maken, is het aangaan van een conflict een middel om de kwaliteit van de
besluitvorming te beïnvloeden, mits er maatregelen genomen worden om de aandacht voor de belangen van
andere partijen te vergroten, en het conflict aansluitend met een probleemoplossende stijl aan wordt gepakt
[Mescon e.a., 1988].
Het managen van weerstand tegen verandering (oorzaken en maatregelen)
In de literatuur is veel geschreven over de verschillende elementen, stappen of fasen van een
verandertraject. Voor de reflectie op de problemen die in het PITS zijn ontstaan, zijn vooral van belang, de
redenen voor- en maatregelen tegen- weerstand voor de verandering. Mescon e.a. [1988] stellen dat
weerstand tegen elke vorm van verandering onvermijdelijk is, maar aan weerstand het hoofd moet worden
geboden, wil de organisatieverandering succesvol blijken te zijn.
Weerstand tegen verandering kan veroorzaakt worden vanuit de organisatie en vanuit het individu. Vanuit de
organisatie zijn de kernoorzaken in zes categorieën in te delen [Katz & Kahn, 1978]:
•
overregulering van werk (verschillende systemen bepalen het gedrag van medewerkers);
•
smalle focus van de verandering (structurele verandering, zonder aandacht voor andere aspecten);
•
groepstraagheid (groepsnormen vertragen de verandering van individueel gedrag);
•
bedreigde expertise (structurele verandering laat medewerkers uit hun expertiseveld verdwijnen);
•
bedreigde macht (herverdelen van bevoegdheden bedreigt de opgebouwde machtsrelaties);
•
verdeling van middelen (herverdelen van middelen kan de performancemogelijkheden van medewerkers
bedreigen).
Weerstand tegen verandering veroorzaakt vanuit het individuele perspectief zit sterk verweven in menselijke
karakteristieken. De kernoorzaken zijn in zes categorieën in te delen [Nadler, 1983]: de gewoonte om werk
op een bepaalde wijze uit te voeren; het gevoel van zekerheid als er geen verandering plaatsvindt;
economische factoren die het gevolg van een verandering kunnen zijn; angst voor 'het onbekende'; gebrek
aan bewustwording voor de noodzaak tot - of de inhoud van - de verandering; en sociale factoren
(groepsnormen).
Hoewel het voorkomen van weerstand 2 beter is dat het genezen, zijn er 7 basistechnieken om ontstane
weerstand te managen, elk met zijn eigen voor- en nadelen en specifieke toepassingsmogelijkheden [Kotter
e.a., 1979]:
1. Onderwijzen en communiceren, met het doel in open overleg de noodzaak en de inhoud van de
verandering bekend te stellen. Dit is het beste toepasbaar als de weerstand ontstaat door een gebrek

2

Door bijvoorbeeld formele en vooral informele sleutelfunctionarissen binnen de organisatie te overtuigen dat de verandering
noodzakelijk en mogelijk pijnloos kan plaatsvinden.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

aan informatie, en kent als voordeel dat het draagvlak voor de verandering kan creëren (als de
medewerkers overtuigd zijn), maar kent als nadeel dat het zeer tijdsrovend kan zijn;
Participeren, met het doel ideeën, alternatieven en potentiële problemen, geboden door medewerkers,
te laten meewegen in een gezamenlijke besluitvorming. Dit is het beste toepasbaar als de besluitvormers
niet over alle noodzakelijke kennis beschikken, en als 'anderen' een machtspositie hebben om weerstand
te geven. Participatie kent als voordeel dat de juiste kennis in de besluitvorming wordt meegenomen en
dat de medewerkers de verandering 'dragen', maar kent als nadeel dat het zeer tijdrovend kan zijn;
Faciliteren en ondersteunen, met als doel door het beschikbaar stellen van tijd, trainingen of gewoon een
luisterend oor, de medewerkers te steunen in het doorvoeren van de verandering. Dit is het beste
toepasbaar als de weerstand ontstaat uit aanpassingsproblemen, en kent als voordeel dat tijd en steun
van het management de beste remedie tegen aanpassingsproblemen zijn, maar kent als nadeel dat het
tijdrovend en duur kan zijn, terwijl er geen garantie is dat het 'werkt';
Onderhandelen, met als doel draagvlak voor de ongewenste verandering te creëren door er 'iets'
tegenover te stellen. Dit is het beste toepasbaar in situaties waar weerstand ontstaat als medewerkers
een 'verlies' ervaren, en kent als voordeel dat het relatief eenvoudig is, maar kent als nadeel dat het in
veel gevallen te duur kan zijn en dat er een 'sneeuwbaleffect' naar andere medewerkers kan ontstaan;
Coöpteren, met als doel diegenen die weerstand leveren te laten meedenken in de besluitvorming. Dit is
het beste toepasbaar in de situaties waar de eerder genoemde technieken te duur of te tijdsintensief
blijken te zijn. Coöpteren kent als voordeel dat het steun voor de verandering met zich mee kan brengen
(in mindere mate dan participatie), en kent als nadeel dat het averechts kan werken als het meedenken
nooit tot een gewenste beslissing leidt (situaties ontstaan als: "er wordt toch niet geluisterd"');
Manipuleren, met als doel het selectief gebruiken van informatie om steun voor een verandering uit te
lokken. Dit is toepasbaar als de eerdere technieken te duur, te tijdsintensief of niet werkbaar zijn
gebleken, en kent als voordeel dat het een snelle en goedkope oplossing is, maar kent als grote nadeel
dat het de geloofwaardigheid van de besluitvormers ondermijnt, wat tot draagvlakproblemen zal leiden;
Dwingen, met als doel de verandering af te dwingen (ongeacht de argumenten van anderen) door
negatieve gevolgen te stellen tegen het niet doorvoeren van de verandering. Dit is toepasbaar in die
situaties waar (vanuit het organisatieperspectief) snelheid noodzakelijk is, en kent als voordeel dat het
snel weerstand overwint, maar kent als nadeel dat het zeer riskant is, aangezien de medewerkers
achterblijven met een vervelende bijsmaak en wantrouwen ten opzichte van de besluitvormers.
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3. EEN PLAATSBEPALING
3.1. Feitelijke omschrijving OKM, KMTS en TOKM
Opleidingen Koninklijke Marine
Het commando zeestrijdkrachten (CZSK) omvat circa 10.600 arbeidsplaatsen en opereert onder de
commandant der strijdkrachten (CDS), die namens de minister van defensie het gezag voert over de
Nederlandse krijgsmacht. Het CZSK bestaat uit een stafgroep, een directie operaties, een directie
operationele ondersteuning, de dienst der hydrografie, de kustwacht en de commandant der zeemacht in het
Caribische gebied.
Een onderdeel van de directie operationele ondersteuning is het ressort personeelslogistiek (PERSLOG),
waarbinnen de Opleidingen Koninklijke Marine (OKM) in de personeelslogistieke keten verantwoordelijk is
gesteld voor het aanbrengen van de juiste kennis, vaardigheden en attitude bij het personeel van de
operationele eenheden van CZSK. OKM bestaat uit een staf en tien scholen, waaronder de Koninklijke Marine
Technische School en de Technische Opleidingen Koninklijke Marine.
Omschrijving Koninklijke Marine Technische School
Motto: bron van kracht
De Koninklijke Marine Technische School (KMTS) levert opgeleid personeel, ontwikkelt hiertoe onderwijs en
treedt op als expertise- en dienstencentrum. Zij levert deze productie op verschillende (veelal) civiel
herkenbare vakgebieden, waarbij zij de relevante vakkennis aanbrengt die leerlingen nodig hebben om latere
functiegerichte opleidingen te kunnen volgen. Het onderwijs wordt gegeven aan manschappen en
onderofficieren van de Koninklijke Marine, en waar nodig van andere defensieonderdelen of buitenlandse
krijgsmachten.
Ter voorbereiding op de organisatorische fusie met de Technische Opleidingen Koninklijke Marine (TOKM) is
de KMTS in december 2004 verhuisd van de Marinekazerne Amsterdam naar de Marinekazerne Erfprins, te
Den Helder. DeKMTS wordt weergegeven in het organogram getoond in figuur 3.1.
Commandant
KMTS

Hoofd
vakopleidingen

Opleidingsmanager

Planning en
administratie

Bureau
leerlingbegeleiding

Facilitaire dienst

I
Vakgroep AVO

Vakgroep SWTK

I

I

I

I

Vakgroep
OT/CT

Vakgroep HFT

Vakgroep AT

Vakgroep ET

Figuur 3.1; Organogram Koninklijke Marine Technische School

De vakgroepen die de primaire productie van de KMTS leveren, zijn verdeeld in de vakgroepen algemeen
vormend onderwijs, scheepwerktuigbouwkunde, digitale- en computertechniek, hoogfrequente techniek,
analoge techniek en energietechniek. De KMTS omvat 56 arbeidsplaatsen bestaande uit militairen en burgers
verdeeld over besturende, primaire en ondersteunende functies. Vooraf aan het project had de KMTS te
kampen met vele vacatures vooral bij militaire besturende functies, militaire en burger
ondersteuningsfuncties en burgerdocenten in de vakgroepen.
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Omschrijving Technische Opleidingen Koninklijke Marine
Motto: Scientia necessaria (kennis is noodzakelijk)
De Technische Opleidingen Koninklijke Marine (TOKM) levert eveneens opgeleid personeel, ontwikkeld
hiertoe onderwijs en treedt op als expertise- en dienstencentrum, maar levert deze productie op
verschillende specifieke aan de Koninklijke Marine gerelateerde functiegebieden. Hierbij brengt zij de
relevante functiegerichte kennis aan, die leerlingen nodig hebben om hun functies aan boord van de
operationele eenheden van de Koninklijke Marine te kunnen uitoefenen. Het onderwijs wordt gegeven aan
dezelfde doelgroep als bij de KMTS, maar hiernaast ook aan officieren (managementfunctieopleidingen) en
aan scheepsteams (teamtrainingen in haar rol als expertisecentrum).
De TOKM is gelegen in Den Helder en wordt weergegeven in het organogram getoond in figuur 3.2.
Commandant
TOKM

I

I

Hoofd afdeling
functieopleidingen
wapentechnische

Hoofd afdeling
functieopleidingen
technische dienst

I

I

Opleidingsunits

Opleidingsunits

I
Hoofd afdeling
bedrijfsvoering

Bureau secretariaat

Facilitaire dienst

Bureau
onderwijsplanning

Kwaliteitsbeheerder

Figuur 3.2; Organogram Technische Opleidingen Koninklijke Marine

De opleidingsunits van de afdeling wapentechnische dienst leveren productie in de functiegebieden
sensoren; vuurleidingsystemen; wapensystemen, onderzeedienst en mijnendienst; onderzeebootbestrijding,
communicatie en cryptologie; technisch management; (nieuwbouw)projecten.
De opleidingsunits van de afdeling technische dienst leveren productie in de functiegebieden energie
(opwekkende) systemen; platformsystemen; voortstuwingsystemen; technische informatica (WD en TD);
proceduretrainingen bovenwater; proceduretrainingen onderwater en tot slot een opleidingsunit voor
instromende leerlingen het eerste vak- en functiegericht onderwijs levert. De TOKM omvat 207
arbeidsplaatsen bestaande uit militairen verdeeld over besturende, primaire en ondersteunende functies en
uit burgers in ondersteunende functies.
Samenhang KMTS en TOKM
Ofschoon de organisatorische fusie tussendeKMTS en de TOKM initieel is ingegeven door een opgelegde
reductiemaatregel, is de samenvoeging van de technische scholen van de Koninklijke Marine ook niet
onlogisch. Beide leveren een bijdrage aan het opleiden van (wapen)technisch personeel, waar deKMTS het
voorbereidende vakonderwijs, en TOKM het beroepsgerichte functieonderwijs, levert. Sterk vereenvoudigd
(enkele 'speciaaltjes' zijn weggelaten) is de samenhang van dit onderwijsproces weergegeven in figuur 3.3.

14

Afstudeerverslag

Opsteller: G.M. Meijer (0451415)

Instroom
overig

I Plaatsbepaling

Instroom
overig

Instroom
(V) MBO

Uitstroom naar
operationele
eenheden

KM specifiek
vakonderwijs
onderwijs

Productie KMTS
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Figuur 3.3.; Vereenvoudigde weergave primaire onderwijsproces KMTS en TOKM

In figuur 3.3 is weergegeven hoe het primaire onderwijsproces van in- naar uitstroom is vormgegeven. Blok
A toont het eerste deel van de stroom, waar algemeen vormend vakonderwijs wordt gegeven. Blok B toont
het KM specifieke vakonderwijs, waar civiel herkenbare vakgebieden worden 'vertaald' tot specifieke kennis
die de leerlingen in hun functie(beroeps)opleiding nodig zullen hebben. Blok C toont het beroepsgerichte
functieonderwijs, dat leerlingen voorbereidt op hun functie aan boord van de operationele eenheden. De
noodzaak tot afstemming in deze stroom maakt de fusie tussen KMTS en TOKM niet onlogisch.

3.2. Theoretische omschrijving KMTS en TOKM
Op basis van de theoretische achtergrond gegeven in hoofdstuk 2, kunnen de KMTS en de TOKM nu op een
meer diepgaande manier worden omschreven.
De Koninklijke Marine Technische School CKMTS)
Met betrekking tot de contextuele factoren (structural imperatives) van de KMTS kan worden gesteld dat:
•
deKMTS een relatief kleine organisatie is (circa 60 arbeidsplaatsen);
•
de technologie vandeKMTS bestaat uit de onderwijsprocessen die worden uitgevoerd om relatief
stabiele vakkennis over te dragen. DeKMTS is sterk afhankelijk van de kennis die overgedragen moet
worden om aan de behoefte van de klant te voldoen en daarom sterk afhankelijk van haar technologie;
•
de feitelijke onderwijsprocessen zijn vrij eenvoudig (bijvoorbeeld het lesgeven), maar gezien de
complexiteit van de specialistische kennis die ten grondslag ligt aan het uitvoeren van het primaire
onderwijsproces (bijvoorbeeld in het ontwikkelen van onderwijs), kan het primaire onderwijsproces
opgevat worden als complex. In dit verslag wordt de technologie van deKMTS daarmee ook aangemerkt
als complex. Inhoudelijke vakkennis bevindt zich alleen bij enkelvoudige docenten;
•
de KMTS opereert in een externe omgeving waarover weinig onzekerheid bestaat, naar aanleiding van
een geringe omgevingscomplexiteit (klant- leverancierrelaties zijn vast) en een geringe mate van
veranderingen in de omgeving (de KMTS past haar onderwijs aan het veranderende niveau van de
instromende leerling en aan de veranderende behoefte van het functieonderwijs, aan). Veranderingen in
de omgeving vandeKMTS kennen veelal een doorlooptijd van enkele jaren en de consequenties van
deze veranderingen zijn redelijk voorspelbaar. Volgens de typologie van Emery & Trist [1965] wordt
aangenomen dat de KMTS opereert in een type 11 (kalme, samenhangende) omgeving.
De strategie van de KMTS is gericht op het overdragen van relatief stabiele, technische vakkennis aan het
personeel van de Nederlandse krijgsmacht en de Koninklijke Marine in het bijzonder, volgens een jaarlijks
vooraf overeengekomen opleidingskalender.
De structurele configuratie vandeKMTS wordt vormgegeven door vijf onderdelen en vijf
coördinatiemechanismen [Mintzberg, 1983]. De onderdelen in deKMTS zijn:
•
De uitvoerende kern van de KMTS bestaat uit militaire - en burgerdocenten en praktijkinstructeurs;
•
De strategische top wordt gevormd door het managementteam. De commandant, het hoofd
vakopleidingen (operationele aansturing) en de opleidingsmanager (onderwijsinhoudelijke aansturing);
•
Het middenkaderwordt formeel gevormd door de hoofden van elke vakgroep, die de link met de
strategische top vormen, maar feitelijk vervullen zij deze rol niet en ontbreekt een middenkader. Het
hoofd vakopleidingen en de opleidingsmanager vervullen hiermee de enige leidinggevende rol;
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De technostructuur bestaat hoofdzakelijk uit de opleidingsmanage~ en de planningselementen uit het
bureau planning en administratie;
• De ondersteunende diensten worden gevormd door het bureau leerlingenbegeleiding, de facilitaire dienst
en de administratie elementen uit het bureau planning en administratie.
De coördinatiemechanismen zijn als volgt in de KMTS herkenbaar:
• Onderlinge aanpassing vindt plaats tussen de docenten onderling, door de detailinhoud van hun
lespakket en werkprocessen onderling af te stemmen;
• Direct toezichtvindt plaats tussen de docenten en de aan hen toegewezen praktijkinstructeurs, maar
komt vooral voor in de operationele aansturing van het hoofd vakopleidingen die, door tussenkomst van
het bureau planning, instructies geeft door het roosteren van opleidingen en het controleren van de
uitvoering hiervan;
• Standaardisatie van werkprocessen vindt zeer beperkt plaats en is in de uitvoerende kern alleen
herkenbaar in de uitvoering van aan het primaire proces gerelateerd activiteiten, zoals het doorlopen van
examen- en tentamenprocedures;
• Standaardisatie van output is naast direct toezicht het primaire coördinatiemechanisme bij de KMTS.
Door de opleidingsmanager wordt vastgelegd welke kennis, vaardigheden en attitude de leerling aan het
eind van zijn opleiding moet beschikken, waaraan het docentenkorps invulling geeft;
• Standaardisatie van vaardigheden vindt beperkt plaats en is alleen herkenbaar in de voor elke
arbeidsplaats vastgelegde opleidings- en bekwaamheidseisen.
•

Betreffende de structurele configuratie van de KMTS kan tot slot worden genoemd dat de uitvoerende kern is
verdeeld in door kennis gedifferentieerde productie-eenheden. De opleidingen vandeKMTS overschrijden
echter één uniek kennisgebied, waardoor de organisatie vergelijkbaar is met een matrixorganisatie
[Galbraith, 1973]. Het curriculum wordt centraal door de opleidingsmanager aangestuurd, terwijl de
vakinhoudelijke verantwoordelijkheid bij de individuele docent blijft liggen. De operationele aansturing
(planning en programmering) ligt tot slot bij het hoofd vakopleidingen. De voornaamste kracht van de KMTS
wordt gevormd door de technostructuur en het voornaamste coördinatiemechanisme is die van
standaardisatie van output (inhoudelijk) en direct toezicht (operationeel).
Naast de zichtbare organisatiestructuur bepalen (of beperken) de mate van centralisatie [Child, 1984; Hall,
1982] en formalisatie [Mintzberg, 1983] hoe mensen zich in hun werk gedragen. Voor deKMTS geldt dat zij:
• sterk gecentraliseerd is. Beslisbevoegdheid over de actieplanning vindt plaats bij het hoofd
vakopleidingen en de beslisbevoegdheid over de inhoud van het onderwijspakket en de inhoudelijke
controle van resultaten vindt plaats bij de opleidingsmanager. Participatie in besluitvorming vindt maar
zeer beperkt plaats, overlegstructuren hebben een informerende rol;
• beperkt geformaliseerd is. Kramer beschrijft hoe de moederorganisatie bij de Koninklijke Landmacht
gezien kan worden in de vorm van een machinemetafoor [Kramer, 2004. blz 220 ev]. Gemakkelijk kan
het door Kramer getoonde patroon van precies gedefinieerde taken (en dus grote mate van formalisatie)
eveneens beargumenteerd worden voor de moederorganisatie bij de Koninklijke Marine. Gezien de
sterke nadruk op formalisatie door de moederorganisatie zijn de regels en procedures waarbinnen het
onderwijs wordt geleverd ook sterk vastgelegd. Er bestaat echter binnendeKMTS veel vrijheid over de
wijze waarop de lessen vormgegeven worden door de tweedegraadsbevoegde docenten. Wat gedaan
moet worden is gespecificeerd, hoe het gedaan moet worden niet.
Mescon e.a. [1988] noemen tot slot de variabelen waaruit de interne omgeving van een organisatie bestaat.
In aanvulling op bovenstaande noemen zij de mensen in de organisatie en in het bijzonder het gedrag van
individuen, het gedrag van individuen in groepen en het gedrag van managers, dat gezamenlijk wordt
bepaald door een complexe combinatie van individuele- en omgevingskarakteristieken. Ofschoon een nader
onderzoek op zijn plaats is om onderbouwde uitspraken te doen over het menselijke gedrag in de KMTS, kan
ter illustratie worden genoemd dat de KMTS sterk wordt beïnvloed door de bedrijfscultuur van het
(burger)docentenkorps. Ten opzichte van de militaire bedrijfscultuur van de moederorganisatie (en ook de
TOKM) heeft de KMTS zich enigszins geïsoleerd en bestaat zelfs enig wantrouwen. Dit knelpunt zal worden
besproken in hoofdstuk 6 (persoonlijke reflectie).

3

De opleidingsmanager vervult hiermee een dubbelrol. Hij treedt op in de strategische top in het bewaken van de doelgerichtheid van
de onderwijsinhoud en streeft in zijn rol in de technostructuur een mate van standaardisatie van output (aangeleerde kennis) na.
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De Technische Opleidingen Koninklijke Marine (TOKM)
Met betrekking tot de contextuele factoren (structural imperatives) van de TOKM kan worden gesteld dat:
• de TOKMeen middelgrootte organisatie is (circa 200 arbeidsplaatsen);
• de technologie van de TOKM bestaat uit de onderwijsprocessen die worden uitgevoerd om relatief
stabiele functiekennis over te dragen, trainingen uit te voeren en uit de processen benodigd om kennis
te vergaren en onderwijs te ontwikkelen voor de functieopleidingen voor nieuwe scheepsklassen. De
TOKM is net als de KMTS sterk afhankelijk van de kennis die overgedragen moet worden om aan de
behoefte van de klant te voldoen, en daarom sterk afhankelijk van haar technologie;
• de feitelijke onderwijsprocessen vrij eenvoudig zijn, maar dat het onderwijsproces op basis van dezelfde
argumentatie als bij de KMTS aangemerkt kan worden als vrij complex. In dit verslag wordt de
technologie van de TOKM daarmee ook aangemerkt als complex. Inhoudelijke kennis bevindt zich vooral
bij enkelvoudige instructeurs die deze kennis hebben opgedaan in eerdere opleidingen of door
operationele ervaring, en slechts beperkt bij het middenkader;
• de TOKM opereert in dezelfde voorspelbare, statische en beperkt complexe omgeving als de KMTS. Ook
voor de TOKM wordt aangenomen dat zij opereert in een type II (kalme, samenhangende) omgeving
[Emery & Trist, 1965].
De strategie van de TOKMis gericht op het overdragen van relatief stabiele, technische functiekennis en het
uitvoeren van trainingen (beroepsgeoriënteerd) aan het personeel van de Nederlandse krijgsmacht en de
Koninklijke Marine in het bijzonder, volgens een jaarlijks vooraf overeengekomen opleidingskalender.
De structurele configuratie van de TOKM wordt vormgegeven door de vijf onderdelen:
• De uitvoerende kern van de TOKM bestaat uit militaire (praktijk)instructeurs;
• De strategische topwordt gevormd door het managementteam. De commandant en de hoofden van de
verschillende afdelingen (operationele- en onderwijsinhoudelijke aansturing);
• Het middenkaderwordt gevormd door de hoofden van elke opleidingsunit, die de link met de
strategische top vormen;
• De technostructuurwordt formeel gevormd door het bureau opleidingsplanning en door de
kwaliteitsbeheerder. Echter, werkelijk wordt de planning en de standaardisatie van werkprocessen vooral
door de hoofden van opleidingsunits en -afdelingen zelf uitgevoerd. Zij streven in deze rol tevens naar
een mate van standaardisatie van output en zij controleren hun eigen resultaten;
• De ondersteunende diensten worden gevormd door de facilitaire dienst en het bureau secretariaat.
De coördinatiemechanismen zijn als volgt in de TOKM herkenbaar:
•
Onderlinge aanpassing vindt plaats tussen de instructeurs en onderwijsontwikkelaars onderling, die de
detailinhoud van hun lespakket en werkprocessen onderling afstemmen;
•
Direct toezichtvindt plaats tussen het middenkader en de aan hen toegewezen (praktijk)instructeurs
middels de dagelijkse leiding die zij voeren, en door tussenkomst van het rooster;
•
Standaardisatie van werkprocessen vindt beperkt plaats en is in de uitvoerende kern alleen herkenbaar
in de uitvoering van aan het primaire proces gerelateerd activiteiten, zoals het doorlopen van examenen tentamenprocedures, alsmede in de uitvoering van operationele trainingen;
•
Standaardisatie van output is naast direct toezicht het primaire coördinatiemechanisme, doordat het
middenkader naar aanleiding van de klantbehoefte vastlegt welke kennis, vaardigheden en attitude de
leerling aan het eind van zijn opleiding moet beschikken, waaraan de instructeurs invulling geven;
•
Standaardisatie van vaardigheden vindt beperkt plaats en is alleen herkenbaar in de voor elke
arbeidsplaats vastgelegde opleidings- en bekwaamheidseisen.
De uitvoerende kern van de TOKM is verdeeld in per producttype gedifferentieerde productie-eenheden,
waarbij het middenkader de verantwoording over een groep opleidingen of trainingen krijgt toegewezen.
Daar waar opleidingen uit efficiëntieoverwegingen gebruikmaken van specialisten in andere eenheden wordt
hier door tussenkomst van het bureau planning gebruik van gemaakt (beperkte matrix inzet). De
voornaamste kracht van de TOKM wordt gevormd door het middenkader die door direct toezicht en
standaardisatie van output streven naar het behouden van autonomie en controle (en als zodanig
grotendeels als technostructuur optreden).
DeTOKM is:
• gecentraliseerd. Strategische beslisbevoegdheid ligt volledig bij de strategische top, waarbij geen sprake
is van participatie van andere onderdelen in de besluitvorming. Tactische en operationele
beslisbevoegdheid wordt door de top gedelegeerd in de zin van Moorhead & Griffin [1998, blz. 461] aan
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het middenkader. Dit betreft vooral de actieplanning (wie doet wat?) en de controle van resultaten. In
de praktijk vindt dit hoofdzakelijk plaats door het middenkader, ondersteund door een van de
uitvoerende kern gescheiden technostructuur. Participatie in deze tactische en operationele
besluitvorming vindt beperkt plaats, overlegstructuren hebben vooral een informerende rol. Deze vorm
van centralisatie wordt selectieve verticale decentralisatie genoemd [Mintzberg, 1983];
sterk geformaliseerd. Evenals bijdeKMTS is de moederorganisatie van de TOKM sterk geformaliseerd,
met sterk geformaliseerde externe (klant- en leverancier) relaties. Intern de TOKM zijn de regels en
procedures waarin onderwijs wordt geleverd eveneens vastgelegd, op basis waarvan de actieplanning
voor de uitvoerende kern wordt gemaakt. Ook inhoudelijk zijn de spelregels voor het leveren van
onderwijs en trainingen, evenals in het ontwikkelen van onderwijs, vastgelegd in verschillende
bedrijfsdocumenten en bedrijfsopleidingen die instructeurs en onderwijsontwikkelaars geacht worden te
volgen. Zowel wat gedaan moet worden, als hoe het gedaan moet worden, is gespecificeerd.

Voor wat betreft de interne omgeving van de TOKM kan ter illustratie nog worden aangegeven dat de
mensen van de TOKM hoofdzakelijk bestaan uit militairen, die driejaarlijks van arbeidsplaats wisselen en
gewoon zijn te werken in een militaire 'opdracht en uitvoering' cultuur. Dit sluit mijns inziens niet aan bij de
vooral civiel georiënteerde cultuur van de KMTS en bij de complexiteit van het kennisintensieve
onderwijsproces. Dit knelpunt zal worden besproken in hoofdstuk 6 (persoonlijke reflectie).
Samenvattend
Samenvattend kan gesteld worden dat zowel de KMTS als de TOKM, hoewel de onderwijskennis zich laag in
de organisatie bevindt, een mechanistische structuur [Burns & Stalker, 1961] hebben. Zij opereren in een
relatief voorspelbare en stabiele omgeving. Beide zijn redelijk tot sterk gecentraliseerd en geformaliseerd.
Beide kennen slechts beperkt de noodzaak tot innovatie van hun kennisgeoriënteerde, complexe, primaire
onderwijsproces.
Het onderwijsproces van de KMTS is vrijwel stabiel. Het vermogen om haar productie kennisinhoudelijk aan
te passen, is alleen nodig om het vakonderwijs af te stemmen aan het periodiek wijzigende functieonderwijs
en om het vakonderwijs af te stemmen aan het geleidelijk veranderen van de kwaliteit van de instromende
(V)MBO-Ieerlingen.
Het onderwijsproces van de TOKMis redelijk stabiel. Periodiek (gemiddeld eens per 4 jaar) ontstaat de
behoefte tot het ontwikkelen van nieuwe opleidingen. In deze periode heeft de TOKM het vermogen nodig
om haar onderwijs aan te passen aan veranderingen in de vlootsamenstelling van de Koninklijke Marine.

3.3. Het Project Integratie Technische Scholen
In hoofdstuk 1 is al in hoofdlijnen aangegeven welke fasen van het Project Integratie Technische Scholen
(PITS) de bron vormen van de reflectie die in dit verslag aan de orde is. Alvorens deze reflectie feitelijk
plaats kan vinden, is het noodzakelijk de opzet van het project nader toe te lichten. De elementen die niet
relevant zijn voor dit verslag, zijn weggelaten.
Opdracht PITS. De opdracht die in maart 2005 aan het PITS is gesteld, luidt:
Ontwerp en implementeer de organisatorische samenvoeging van de Koninklijke Marine Technische
School (KMTS) en de Technische Opleidingen Koninklijke Marine (TOKM) tot één nieuwe
geïntegreerde en gereorganiseerde school.

Het Hoofd Opleidingen Koninklijke Marine (HOKM) is als opdrachtgever opgetreden. Als opdrachtnemer is
voor het ontwerpelement van de opdracht de Projectleider PITS opgetreden, en voor het invoeringselement
de voorziene commandant van beide te fuseren scholen. De opdracht richt zich op het perspectief van de
organisatiestructuur van de nieuwe school en heeft een interne focus, aangezien de omgeving van de
nieuwe school al in de totstandkoming van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) is vastgelegd.
Randvoorwaarden PITS. De opdracht is gesteld met de volgende randvoorwaarden:
• Het project mag geen negatieve invloed op de continuïteit van de productie van de scholen hebben;
• Het project moet leiden tot een vermindering van 257 naar 222 arbeidsplaatsen;

18

Opsteller: G.M. Meijer {0451415)

•
•

•

Afstudeerverslag

I

Plaatsbepaling

Het organisatieontwerp moet uitgevoerd worden gebruikmakend van het KM3-fasenmodel 4 ;
De organisatie moet passen in de kaders voortkomend uit de reorganisatie OKM, waaronder:
o het hanteren van de Deming-circle' als besturingsprincipe;
o het inrichten van een kwaliteitszorg- en kennismanagementsysteem en BVMA-organisatie;
o het opzetten van een informatievoorzieningstructuur, gebruikmakend van de door staf OKM
vastgelegde kernapplicaties voor OKM scholen;
De te leveren productie staat niet ter discussie in het organisatieontwerp. De nieuwe school moet door
haar organisatiestructuur in staat zijn te voldoen aan de door de klanten bij CZSK gestelde eisen qua
kwantiteit en kwaliteit van onderwijs(ontwikkeling), expertise- en dienstverlening.

Projectorganisatie PITS. De projectorganisatie bestond uit een stuurgroep, klankbordgroep en projectgroep.
Onder de projectgroep zijn 5 veranderteams (VT) aangesteld, om participatie van de verschillende disciplines
in het project te kunnen borgen. Medezeggenschap is geborgd in de Bijzondere Gemeenschappelijke
Medezeggenschapcommissie (BGMC), voortkomend uit een evenredige vertegenwoordiging van de
medezeggenschapscommissies van KMTS en TOKM. De projectorganisatie is gevisualiseerd in figuur 3.4.

BGMC PITS

Hiërarchische lijn

+--+ Formele advieslijn

Figuur 3.4; Projectorganisatie Project Integratie Technische Scholen

De stuurgroep had tot taak de projectgroep aan- en bij te sturen op de geleverde (deel)producten en deze in
ultimo wel/niet te accepteren. De stuurgroep bestond uit de opdrachtgever, zijn plaatsvervanger, de
commandanten van beide te fuseren scholen en vertegenwoordigers van de klanten bij CZSK.
De projectgroep had tot taak uitvoering te geven aan de opdracht, en heeft bestaan uit de projectleider, een
secretaris, de voorzitters van de verschillende veranderteams en de voorzitter van de BGMC. De projectleider
is verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de opdracht, en heeft als auteur van de te leveren
(deel)producten opgetreden. De participatie van de voorzitter van de BGMC PITS beoogde de continue
informatievoorziening tussen de projectgroep en de BGMC te garanderen.
De veranderteams, vanuit de verschillende disciplines van KMTS en TOKM, zijn ingesteld met als doel
enerzijds de noodzakelijke expertise te halen waar zij aanwezig is, en anderzijds om draagvlak binnen de
KMTS en TOKM te creëren voor de voorgestelde interventies.
De klankbordgroep is door de projectleider op regelmatige basis benaderd om de geleverde (deel)producten
te becommentariëren en te controleren op toepasbaarheid. De klankbordgroep bestond uit de
afdelingshoofden van de TOKM en de opleidingsmanager KMTS.
Werkwijze. De werkwijze van het PITS is beschreven in de projectfasen van paragraaf 1.1, waarvan de
diagnostische elementen in hoofdstuk 4, en de ontwerpelementen in hoofdstuk 5, worden toegelicht.
Communicatie. Formele communicatie heeft plaatsgevonden in periodiek overleg tussen de stuurgroep en de
projectleider, de klankbordgroep en de projectleider, de BGMC PITS en de projectleider, alsmede binnen de
projectgroep en binnen de verschillende veranderteams. Met dit scala aan overlegstructuren is beoogd de
projectdocumentatie in consensus met alle belanghebbenden op te stellen.

4

De inhoud van het KM3-fasenmodel zal in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.
De Deming-circle is een methode om continue kwaliteitsverbetering door te kunnen voeren, en staat bekend als de PDCA-circle (Plan,
Do, Check, Act) of zoals door Deming gebruikt: The Shewchart Cycle [Walton, 1986]

5
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Periodiek zijn projectnieuwsbrieven opgesteld en groepsvoorlichtingen gegeven, om de projectvoortgang en
de consequenties van voorgestelde interventies richting de werkvloer bekend te stellen. Met deze
communicatie is beoogd het draagvlak voor de voorgestelde interventies te verhogen en tegelijk een extra
toets op de toepasbaarheid hiervan uit te voeren. De werkvloer is hiertoe in de gelegenheid gesteld
beargumenteerde wijzigingsvoorstellen in te dienen.
Planning. Oorspronkelijk was gepland dat 01 april 2006 het PITS afgerond zou zijn. Echter, pas op 19
december 2006 is door de opdrachtgever en de BGMC, ingestemd met het reorganisatievoorstel. Deze
uitloop is te verklaren uit de tijd die benodigd was om de voorgestelde interventies (grotendeels) in
consensus met alle belanghebbenden op te stellen. In paragraaf 3.2. is genoemd dat de culturele en sociale
aspecten van KMTS en TOKM (en de verschillen daartussen) niet in ogenschouw zijn genomen. Dit is mede
debet geweest voor deze uitloop. In hoofdstuk 6 (persoonlijke reflectie) zal op dit knelpunt nog worden
teruggekomen.
Gebruikte theorie in de projectopzet Beschreven projectopzet is totstandgekomen naar aanleiding van de
aan het project gestelde randvoorwaarden, de binnen de Koninklijke Marine gehanteerde methodieken en
door het gebruik van common sense. In het opstellen van de projectplannen is tevens gebruikgemaakt van
de theoretische grondslag betreffende de levenscyclus (en fasering) van het project en de participatie van
medewerkers uit verschillende disciplines in een projectteam [Meredith & Mantel, 2000].
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4. THEORETISCHE REFLECTIE OP DE DIAGNOSE
4.1. Organisatiediagnose; Procesgang en resultaten PITS
De 'diagnose' van het Project Integratie Technische Scholen (kortweg: het PITS) heeft bestaan uit de in
paragraaf 1.1 genoemde inventarisatie- en keuzefase. In de inventarisatiefase is door de verschillende
veranderteams in kaart gebracht welke activiteiten op de afzonderlijke scholen worden uitgevoerd en waar
knelpunten worden gesignaleerd in deze activiteiten. De voorzitters van de veranderteams hebben samen
met de projectleider en de voorzitter van de medezeggenschapseemmissie deelgenomen aan de
projectgroep, waarin alle disciplines (met uitzondering van de discipline besturen door het management) van
de scholen samen zijn gekomen. Door deze constructie is het mogelijk geweest om de
inventarisatieresultaten te formuleren op een wijze die door alle disciplines werd begrepen. Deze keuze sluit
aan bij de stelling dat wederzijds begrip en overeenstemming over 'wat' er nu eigenlijk bedoeld wordt, een
vereiste is om met multi-interpretabelheidin een diagnose om te gaan [Porras, 1987].
In de keuzefase is de projectgroep aangevuld met de schoolstaf van beide te fuseren scholen, waarmee alle
besturende, primaire en ondersteunende disciplines samen zijn gekomen. In dit verband is gewerkt naar het
identificeren en maken van keuzes, die ontwerpgerichte oplossingsrichtingen moesten geven voor bestaande
(erkende) knelpunten. Dit verband wordt opgevat als een Change Management Team, of CMT, zoals dat
door Porras wordt genoemd.
De keuzefase heeft bestaan uit drie stappen:
1. SWOT-analyse. Uitgevoerd op basis van de resultaten van de inventarisatiefase en op basis van de
individuele kennis en ervaring van de deelnemers aan het CMT. De weaknessen threatresultaten van de
SWOT-analyse en de door de werkvloer geconstateerde knelpunten worden gezamenlijk de problemen
genoemd waarvoor in het ontwerp oplossingen moeten worden geboden 6;
2. Probleemanalyse. Met common sense zijn de problemen verdeeld in typen die:
a. relatief vanzelfsprekend leiden tot oplossingsrichtingen (op basis van volledige consensus binnen het
CMT over de inhoud en de oplossingsrichting);
b. een nadere beschouwing noodzakelijk maken alvorens oplossingsrichtingen kunnen volgen (er
bestond geen consensus binnen het CMT over de inhoud en/of de oplossingsrichting);
3. Oplossingsrichtingen. Tot slot zijn de feitelijke oplossingsrichtingen voor de problemen geformuleerd en
geborgd in een zogenaamde intentieverklaring, die heeft bestaan uit:
• een overzicht van alle activiteiten die in de nieuwe school moeten worden uitgevoerd, waarin de
redelijk vanzelfsprekende oplossingrichtingen voor de problemen (type a) zijn verwerkt, door aan te
geven welke (eventueel nieuwe) activiteiten, op welke wijze in de organisatie moeten worden
gestructureerd. Een theoretisch geïnspireerde onderbouwing heeft hier niet plaatsgevonden;
• een overzicht van alle ontwerpkeuzes waarover binnen het CMT in eerste instantie geen consensus
bestond (type b), maar waar in een tweetal aansluitende denkdagen keuzes zijn gemaakt op basis
van een nadere beschouwing van argumenten. De nu in consensus gemaakte keuzes zijn niet meer
door de opdrachtgever aangepast (de CMT-deelnemers hebben mee kunnen beslissen).
In de voorkomende gevallen waar geen consensus over de oplossingsrichting kon worden verkregen,
zijn de keuzes geforceerd door de opdrachtgever, na het verzamelen van argumenten en op advies
van de neutrale projectleider (de CMT-deelnemers hebben alleen mee kunnen denken). Een
theoretisch geïnspireerde onderbouwing heeft ook hier niet plaatsgevonden.
In bijlage 4.1 zijn de in het project verzamelde problemen weergegeven. Ten behoeve van dit verslag is de
uitgebreide database van de door de werkvloer geuite knelpunten samengevat en qua bewoording
aangepast, om de essentie van de constateringen weer te kunnen geven. De problemen zijn in bijlage 4.1
geclusterd naar overeenkomstige onderwerpen, waarbij kort is aangegeven welke oplossingsrichtingen zijn
geboden, en waarbij onderscheid is gemaakt naar oplossingsrichtingen van het genoemde type 'a' of 'b'.
De opeenvolging van activiteiten in de inventarisatie- en keuzefase is weergegeven in figuur 4.1.

6

De volledige SWOT analyse, inclusief de StrengtiJsen Opportunities, is niet aan dit verslag toegevoegd.
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Figuur 4.1; Stroomschema inventarisatie- en keuzefase Project Integratie Technische Scholen

Het doel van de activiteiten getoond in figuur 4.1 was om, naast de door de opdrachtgever aan de
reorganisatie gestelde randvoorwaarden, te kunnen achterhalen 'waar het beter kan'. De problemen
beschrijven wat de medewerkers van beide scholen 'opgelost willen zien' in de nieuwe school. De
intentieverklaring beschrijft hoe het CMT denkt deze problemen op te kunnen lossen.
Kanttekeningen moeten worden geplaatst bij de context waarin de keuzes tot stand zijn gekomen.
Gedurende de doorlooptijd van het project, maar vooral gedurende de activiteiten in de inventarisatie- en
keuzefase, kon worden geconstateerd dat er tussen de medewerkers van beide te fuseren scholen
wantrouwen bestond richting elkanders gestelde argumentaties en achterliggende motivaties, en dat er
(zichtbare) culturele verschillen tussen beide organisaties bestonden (zie ook paragraaf 3.2).
In het project is ruime aandacht besteed aan de onderlinge verhoudingen door (niet theoretisch of
methodisch geïnspireerd) de argumentaties en achterliggende motivaties op tafel te krijgen door
tussenkomst van de neutrale projectleider. Op deze wijze is beoogd de medewerkers van de nieuwe school
dichter naar elkaar toe te brengen en begrip voor (elkanders) problemen op te brengen. Tevens is hiermee
door de projectleider beoogd voortgang in zijn project te bewaren.
Aangezien de aandacht van het project gericht is geweest op structuur, en niet op andere aspectsystemen
(genoemd in hoofdstuk 1), is het op dit moment niet met zekerheid te zeggen dat de constateringen uit de
inventarisatie- en keuzefase compleet of correct zijn . Het is immers mogelijk dat veel onderliggende (sociale)
knelpunten niet op tafel zijn gekomen, of dat door terughoudendheid van betrokkenen, hun werkelijke
meningen niet zijn gegeven. Om dit te achterhalen, zou een nader onderzoek op zijn plaats zijn.

4.2. Organisatiediagnose; Procesgang volgens de theorie, versus het PITS
Alvorens theoretisch te reflecteren op de inhoudelijke resultaten van de inventarisatie- en keuzefase, zal in
deze paragraaf worden gereflecteerd op de uitvoeringswijze van deze fasen. Dit zal plaatsvinden door de
procesgang te beoordelen, de mate van participatie in het proces te beoordelen, en door kennisfouten in de
toepassing van theorieën te achterhalen.
Procesgang
Een organisatiediagnose kan gedefinieerd worden als het proces van het gebruik van concepten en
methoden uit de sociale wetenschappen 7 om de stand van zaken in een organisatie vast te stellen, en wegen
te ontdekken waarlangs de effectiviteit verbeterd kan worden [Harrison, 1987].
De diagnosefasen volgens de theorie [Harrison, 1987] en hun toepassing in het project zijn:
1. Verkenningsfase. De opdrachtgever en opdrachtnemer maken op een vooralsnog vrijblijvende manier
kennis met elkaar. De opdrachtnemer probeert te achterhalen in hoeverre de opdrachtgever en de
medewerkers in de organisatie bereid zijn om werkelijk te participeren in een project, hun eigen gedrag
en de organisatie te veranderen en dit ook tot een goed einde te brengen.
7

Het begrip sociale wetenschappen verwijst naar sociologische, sociaal-psychologische en psychologische wetenshappen.
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2.

3.

4.

5.

In het PITS heeft deze fase niet plaatsgevonden, omdat het project een opgedragen uitvloeisel is van
een hogere reorganisatie. Dit betekent dat het veranderingsvermogen (en -bereidheid) van de beide te
fuseren scholen nooit is getoetst, gerelateerd aan de sociotechnische kenmerken van de organisatie. Dit
brengt het risico met zich mee dat de aanpak van het veranderingsproces een verslechtering in plaats
van een verbetering van de situatie teweeg kan brengen [Werkman e.a, 2001];
Contractfase. De opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken hun wederzijdse verwachtingen en
formaliseren dit in een contract, waarin tevens het tijdsverloop, de uit te voeren activiteiten en de
benodigde capaciteit wordt gespecificeerd.
In het PITS heeft deze fase vorm gekregen door het opstellen van een plan van aanpak, waarin
specifieke diagnostische activiteiten zijn genoemd (samengevat in paragraaf 3.3);
Gegevensverzamelingsfase. Gegevens over de organisatorische problemen (of uitdagingen) worden
verzameld gebruikmakend van vragenlijsten, interviews, observaties, documentenonderzoek,
groepsdiscussies en/of workshops, elk met hun eigen specifieke voor- en nadelen.
In het PITS heeft deze fase plaatsgevonden door observaties van alle leden van de verschillende
veranderteams te bundelen (participatie van alle disciplines) en door groepsdiscussies binnen het CMT.
Observaties kennen als belangrijkste voordeel dat zij onafhankelijk zijn en rijk zijn aan moeilijk te meten
onderwerpen. Als belangrijkste nadeel kennen observaties dat, zonder het gebruik van getrainde
observatoren (zoals in het PITS), de gegevensverzameling onwetenschappelijk kan zijn, onder invloed
van het gedrag van observatoren, en onderhevig kan zijn aan vele interpretatie- en
rapportageproblemen. Het belangrijkste voordeel van groepsdiscussies is dat interacties het denkproces
stimuleren, met a1s nadeel dat vertekening kan ontstaan die te wijten is aan groepsprocessen
(bijvoorbeeld het smoren van weinig populaire meningen);
Analysefase. De gegevens worden methodisch geanalyseerd en geordend, op basis waarvan mogelijke
oplossingsrichtingen worden geformuleerd. De wijze waarop gegevens worden geïnterpreteerd, is van
wezenlijk belang voor het achterhalen van werkelijke problemen. De keuze voor wetenschappelijke
analysemethoden, het nauwkeurig definiëren van het probleem, begrijpen van de huidige toestand en
het identificeren van krachten voor- en tegen verandering, zijn hierbij onontbeerlijk.
In het PITS heeft deze fase plaatsgevonden in verscheidene denkdagen, waar in groepsdiscussies en
door middel van een SWOT-analyse, problemen voortkomend uit de verzamelde gegevens zijn geordend,
besproken en waarvoor uiteindelijk oplossingsrichtingen zijn geformuleerd. Slechts zeer beperkt is
gebruikgemaakt van wetenschappelijke methoden in deze analyse, waardoor de resultaten onderhevig
zijn aan de nadelen van het werken met groepsdiscussies en het risico heeft bestaan dat 'de plank is
gemist', ofwel dat de werkelijk op te lossen problemen niet zichtbaar zijn geworden;
Terugkoppelingsfase. De opdrachtnemer presenteert zijn bevindingen aan de opdrachtgever en de
medewerkers van de organisatie. In het PITS heeft dit plaatsgevonden door het opstellen van een
intentieverklaring, zoals deze werd gedragen door de vertegenwoordiging van beide scholen in de
groepsdiscussies, en door deze bekend te stellen aan beide scholen. In deze intentieverklaringen zijn de
voorgestelde oplossingsrichtingen geborgd voor de problemen zoals deze uit de inventarisatie- en
keuzefase zijn voortgekomen.

Participatie
Boonstra geeft aan dat in elke diagnosefase het draagvlak over de resultaten van cruciaal belang is.
Veranderingen in organisaties zijn immers een ingrijpend proces en leiden ook tot de verandering van
waarden en normen. Deze cultuuromslag maakt participatie in het veranderingsproces (en zo ook in de
diagnose) noodzakelijk. Participatie heeft drie kenmerken [Boonstra, 1991]:
• Participatie is een actieve vorm om een bijdrage te leveren aan de op handen zijnde cultuurverandering;
• Participatie biedt een platform om tot brede coalities en ondersteuning voor de veranderingen te komen;
• Participatie leidt veelal tot een betere probleemoplossing.
Harrison bespreekt eveneens de participatie van medewerkers in de diagnose, waarbij twee uitersten
worden onderscheiden [Harrison, 1987]:
• De adviseur-gecentreerde diagnose, waarbij de diagnose wordt opgebouwd rond de adviseur.
Betrokkenheid van organisatiemedewerkers laat op zich wachten tot de feitelijke terugkoppeling van de
resultaten. Deze aanpak lijkt eenvoudig en snel te zijn, maar al te vaak blijkt dat de medewerkers de
uitkomsten van het onderzoek als bedreigend of irrelevant ervaren en niet bereid zijn om op basis van
de resultaten te handelen;
• De cliënt-gecentreerde diagnose, waarbij de adviseur ernaar streeft in zoveel mogelijk fasen de
medewerkers van de organisatie in het onderzoek te betrekken. Een belangrijk voordeel van deze
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aanpak is dat de medewerkers daadwerkelijk hun visie, kennis en ervaring kunnen inbrengen, met als
bijkomend effect dat inzichten in de problemen, en de bewustwording van het belang van het oplossen
van deze problemen, worden vergroot. Het belangrijkste nadeel ligt in de vraag of de objectiviteit van de
resultaten gewaarborgd kan worden en of dit door de adviseur geverifieerd kan worden.
In het PITS is gewerkt met veranderteams vanuit verschillende disciplines, een aanpak die sterke
overeenkomsten vertoont met een cliënt-gecentreerde diagnose. In het project zijn mogelijkheden gecreëerd
om de door Boonstra [1991] en Harrison [1987] genoemde voordelen van participatie te benutten.
Aangemerkt moet echter worden dat:
• het objectiviteitsnadeel [Harrison, 1987] is vergroot doordat de projectleider uit de gelederen van één
van de te fuseren organisaties afkomstig was. Immers, niet alleen de persoonlijkheid en het
waardensysteem, maar ook de ervaring van de projectleider is van invloed op de te maken keuzes [naar
Bobbit & Ford, 1980];
• de mate waarin de keuzes werkelijk met participatie van alle betrokkenen partijen zijn gemaakt, is
enigszins vertroebeld, omdat de keuzes waarover geen consensus bereikt kon worden, door de
opdrachtgever geforceerd zijn gemaakt (zie paragraaf 4.1). Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het
slagen van de uiteindelijke verandering, aangezien het gebrek aan draagvlak grote problemen kan
opleveren bij de unfreezingvan de bestaande situatie [naar Boonstra, 1991].
Kennisfouten
Om kennisfouten in de toepassing van wetenschappelijke theorieën te achterhalen, moet eerst genoemd
worden dat het gebruik van een SWOT-analyse in de keuzefase de enige expliciete benoemde
wetenschappelijke methodiek is, die is gehanteerd. Hierbij is gebruikgemaakt van de omschrijving gegeven
door Kottier [1997, blz 80-84]. Kottier geeft aan dat een SWOT-analyse zowel op de interne, als de externe
omgeving van de organisatie gemaakt moet worden. De kaders aan het PITS zijn echter zo gesteld dat de
externe omgeving niet is meegenomen. De betekenis hiervan voor het project zal worden besproken in
hoofdstuk 6 (persoonlijke reflectie).

4.3. Diagnoseresultaten; Symptomen en basisoorzaken
Om theoretisch geïnspireerd te kunnen reflecteren op de oplossingsrichtingen geformuleerd in het PITS, zal
de 'opsomming' van bijlage 4.1 eerst worden weergegeven in een oorzaak- en gevolgdiagram. Hiermee is
het mogelijk om, binnen de systeemgrenzen van het project, aan te geven hoe de problemen onderling
samenhangen en welke basisoorzaken en symptomen kunnen worden onderscheiden.
Porras stelt dat het identificeren van de basisoorzaken, die symptomen in een organisatie veroorzaken, één
van de grootste uitdagingen is bij het doorvoeren van verbeteringen in organisaties. Stroomanalyse kan hier
houvast bieden [Porras, 1987]. In de probleemdiagnose levert dit een zogenaamd stroomdiagnosediagram,
waarin de oorzaak- en gevolgrelaties van geconstateerde problemen grafisch worden weergegeven om de
basisoorzaken van symptomen te kunnen onderscheiden. De procedure waarmee een oorzaak- en
gevolgdiagram ten behoeve van een probleemdiagnose kan worden opgesteld, omvat [Porras, 1987]:
1.

2.

3.

4.

5.

Het formeren van een Change Management Team (of CMT} bestaande uit een vertegenwoordiging van
de organisatie vanuit verschillende disciplines, waarmee de grootste kansen worden geboden om de
juiste (gezamenlijke) inzichten in de bestaande problemen te kunnen verkrijgen;
Het verzamelen van gegevens, dat zich weliswaar kenmerkt als een momentopname van de problemen
in een organisatie, maar waarbij wordt aangenomen dat deze momentopname voldoende
overeenkomsten met de werkelijkheid heeft om een probleemanalyse uit te kunnen voeren;
Het categoriseren van problemen naar de dimensies Organizational arrangement, Social factors,
Technologyof Physical setting. De discussie in het CMT over deze categorisering moet zorgdragen voor
een gezamenlijk gedragen begrip over de aard van het probleem;
Het identificeren van oorzaak- en gevolgrelaties door het in consensus leggen van unieke relaties tussen
de (groepen van) problemen. Wederzijdse beïnvloeding tussen problemen moet zoveel mogelijk worden
vermeden, door een aanmerkelijk minder significante relatie niet in het diagram op te nemen;
Het analyseren van het diagram door het identificeren van de basisoorzaken die symptomen
veroorzaken. Organisaties zijn vaak geneigd direct symptomen in verandering om te willen zetten, maar
omdat symptomen worden gedreven door één of meerdere oorzaken, zal het aanpakken van alleen
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symptomen het probleem niet doen verdwijnen; het zal hooguit veranderen. De te leggen systeemgrens
in het diagram geeft aan binnen welke grenzen oplossingsrichtingen kunnen worden voorgesteld, ofwel
wat de invloedsfeer van het veranderproject is;

6. Het (in consensus) formuleren van oplossingsrichtingen.
De stappen 1, 2 en 6 zijn te herkennen in de projectbeschrijving van paragraaf 4.1. Stap 3, 4 en 5 zijn niet
uitgevoerd in het project, maar zijn alsnog doorlopen in samenspraak met de commandant van de beide te
fuseren scholen en de voorzitter van de medezeggenschapscommissie. Op deze wijze is getracht in dit
verslag de oorzaak- en gevolgrelaties zo goed mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Het
leggen van relaties heeft echter niet in overleg met vertegenwoordigers van alle disciplines plaatsgevonden.
In bijlage 4.2 is het resulterende oorzaak- en gevolgdiagram weergegeven. De systeemgrens is in deze
weergave gelegd op invloedsfeer van het project, waarbij de externe omgeving van de nieuwe school niet
mag, of kan, worden beïnvloed en waarbij voorgestelde interventies zich, volgens de opdrachtstelling,
moeten richten op de structurele configuratie. Basisoorzaken die te relateren zijn aan bijvoorbeeld sociale

factoren, maar zich in de interne omgeving van beide te fuseren scholen bevinden, zijn daarom ook buiten
de systeemgrens gelegd. De problemen die buiten de systeemgrens vallen, zijn in bijlage 4.2 grijs gearceerd.
In het diagram zijn de volgende symptomen waar te nemen:
Beide te fuseren scholen constateren dat zij bij door te voeren veranderingen over een laag
innoverend vermogen beschikken, en beide te fuseren scholen constateren dat de kwaliteit van de
door hen geleverde producten en diensten onder druk staat.

De basisoorzaken zijn talrijk, maar een snelle beschouwing van het diagram toont (naast enkele vrij
elementaire- en zodoende gemakkelijk op te lossen- problemen) een viertal basisoorzaken waarop een
theoretisch geïnspireerde reflectie in eerste instantie op zijn plaats lijkt te zijn:
1.
2.
3.
4.

Het ontbreken van een vorm van orderacceptatie, waar een één-loket-functie gecreëerd wordt;
Het ondoorzichtig verlopen van de planning, waar mensen in een 'matrix-vorrrf' worden ingezet;
Het ontbreken van een controlemechanisme volgens het principe van de Deming-circlf!;
Het niet eenduidig aansturen van personeel door de wijze van organisatiestructurering10•

4.4. Reflectie op projectdiagnose en geboden oplossingsrichtingen
4.4.1. Vereenvoudiging diagnose

De bovengenoemde vier basisoorzaken beschrijven niet noodzakelijk de werkelijke problemen. Immers, zij
baseren zich alleen op de knelpunten binnen de systeemgrens van het project, terwijl de problemen
zichtbaar onderling samenhangen. Het is dan ook noodzakelijk het oorzaak- en gevolgdiagram aan een
nadere analyse te onderwerpen. Het fenomeen waar problemen in hun onderlinge samenhang beschouwd
kunnen worden, wordt door Porras [1987] een 'probleemverhaal' genoemd. Om deze 'verhalen' inzichtelijk te
maken, wordt het oorzaak- en gevolgdiagram eerst vereenvoudigd weergegeven in figuur 4.2. In deze figuur
zijn de volgende vereenvoudigingen doorgevoerd:
• Herkenbare verhalen zijn (waar mogelijk) gezamenlijk als probleem weergegeven;
• Basisoorzaken die binnen de gelegde systeemgrens vallen, maar eenvoudige oplossingsrichtingen
hebben (bijvoorbeeld het ontbreken van goede taakomschrijvingen), zijn weggelaten;
• Basisoorzaken die buiten de gelegde systeemgrens vallen, en hun oorsprong vinden in de externe
omgeving, zijn weggelaten.
Basis oorzaken die buiten de gelegde systeemgrens vallen, maar hun oorsprong vinden in de interne
omgeving, zijn in figuur 4.2 grijs omkaderd. Er is voor gekozen dit type basisoorzaken in deze
vereenvoudigde weergave te laten staan, omdat vooral de culturele aspecten in - en tussen - de scholen
later in dit verslag een belangrijke bron van de bestaande afstemmingsproblemen zullen blijken te zijn.
8

Bewust wordt het woord 'matrix' tussen aanhalingstekens gezet om het (vooralsnog) niet te verwarren met de matrix-organisatie
genoemd door Moorhead & Griffin [1998] . Er wordt gedoeld op productielijnen (opleidingen), die kennis uit velerlei domeinen benutten,
terwijl de verschillende domeinen gezamenlijke verantwoordelijk worden gesteld voor het leveren van expertise (kenniscentrum).
9
Het hanteren van het besturingsprincipe van de Deming-circle is aan de organisatie opgelegd.
10
De structurele configuratie wordt bepaald door de wijze waarop werk wordt verdeeld en gecoördineerd [Moorhead & Griffin, 1998]
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Figuur 4.2; Vereenvoudigde weergave oorzaak- en gevolgdiagram

In figuur 4.2 zijn de symptomen met rode tekst, en de basisoorzaken met blauwe tekst weergegeven. In dit
figuur zijn drie 'verhalen' te zien, waar de 'kern' met '1', '2' of '3' is genummerd. Verhaal '1' en '2' omvatten
problemen in de planning- en controlesystemen, zoals genoemd door Mintzberg, die aangeven hoe een
ontworpen organisatiestructuur wordt 'ingevuld'. Mintzberg onderscheidt hierin de actiep/anning en de
controle van resultaten [Mintzberg, 1983]:
1. De actieplanning specificeert activiteiten die nog plaats moeten vinden, en reguleert als zodanig de
te leveren output van de organisatie. In de diagnose is te zien dat organisatiestructurele kenmerken,
maar ook culturele aspecten, ertoe leiden dat de planning van de activiteiten op beide scholen
rommelig en ondoorzichtig verloopt. Een probleem dat wordt versterkt door het ontbreken van een
duidelijke methodiek of planningsprocedure. Mede als gevolg hiervan wordt de werkbelasting van de
medewerkers onnodig hoog, waardoor onvoldoende reflectietijd overblijft en de kwaliteit van het
onderwijs onder druk staat en het innoverende vermogen laag blijft;
2. De controle van resultaten houdt zich voornamelijk bezig met de bewaking van prestaties achteraf.
In de diagnose is het ontbreken van een duidelijk coordinatiemechanisme dat de school in staat stelt
de resultaten achteraf te controleren, herkenbaar als tweede probleemverhaal. Door het (vrijwel)
niet hanteren van een coordinatiemechanisme dat invulling geeft aan het controle-element in de
Deming-circle [Walton, 1986], staat de kwaliteit van de te leveren productie onder druk.
Het probleemverhaal '3' is vanwege de vrijwel gelijke oorzakelijke verbanden sterk verbonden aan het eerste
verhaal; het wordt zelfs grotendeels omvat door het eerste verhaal, maar zal vanwege zijn belang in de
diagnose separaat besproken warden. Het bestaat uit de negatieve effecten die de stroef verlopende
(kennis)afstemming op het innoverende vermogen heeft. Dit verhaal omvat mede de verbindingsmiddelen
(of het ontbreken daarvan) 11 , die invulling geven aan een organisatiestructuur en ervoor zorgen dat de

11

Verbindingsmiddelen, die opgenomen kunnen warden in de structuur, zijn : liaisonposities, taakgroepen, vaste commissies, integratiemanagers (liaisonpositie met formeel gezag) of matrixstructuren (permanent of wisselend in projectvorm). Verbindingsmiddelen warden
gebruikt waar werkzaamheden tegelijk, horizontaal gespecialiseerd, complex en onderling afhankelijk zijn [Galbraith, 1973] .
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onderlinge aanpassing soepel kan verlopen. Naast de coördinatiemechanismen 'direct toezicht' en
'standaardisatie' is altijd een mate van onderlinge aanpassing nodig [Mintzberg, 1983; naar Galbraith, 1973].
3.

Het innoverende vermogen staat nog verder onder druk door onvoldoende integrale (kennis)
afstemming tussen de verschillende eenheden die de primaire productie leveren. Volgens De Sitter
leidt een gebrek aan mogelijkheden tot afstemming tussen individuen, tot een laag lerend vermogen
van het individu en aldus van de organisatie [De Sitter, 1994]. Deze beperkte afstemming vindt zijn
oorsprong in dezelfde organisatiestructurele kenmerken (of het volgens Mintzberg juist ontbreken
van specifieke verbindingsmiddelen) en culturele aspecten die zijn genoemd in het eerste verhaal.

De in paragraaf 4.3 genoemde vier basisoorzaken kunnen nu als volgt in perspectief worden gezet:
Om een oplossingsrichting voor de geconstateerde problemen te vinden is het noodzakelijk te
achterhalen welke organisatiestructurele kenmerken (de culturele aspecten vallen buiten de
reikwijdte van dit verslag) de oorzaak vormen voor de geconstateerde problemen verhalen.
Op basis van paragraaf 3.2, waarin uiteen is gezet hoe de te fuseren KMTS en TOKM theoretisch omschreven
kunnen worden, kan de oorzakelijkheid van de problemen en de reflectie op de in het project geboden
oplossingsrichtingen nu besproken worden.
4.4.2. De actieplanning nader beschouwd

Oorzakelijke verbanden
Organisaties die zich in een type II (kalme en samenhangende) omgeving bevinden, zoals de KMTS en de
TOKM, neigen naar centralisatie [Emery & Trist, 1965]. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is dit bij KMTS en
TOKM ook het geval. De organisatiekunde geeft echter aan dat naarmate de complexiteit van de technologie
stijgt, zoals bij KMTS en TOKM, de noodzaak tot decentralisatie in de besluitvorming bestaat, om op basis
van de juiste kennis, die laag in de organisatie zit, de juiste keuzes te kunnen maken [Hall, 1987].
Bij de KMTS levert dit voor wat betreft de actieplanning beperkt problemen op, aangezien door haar
beperkte grootte gemakkelijk informeel afstemmingsoverleg plaats kan vinden. Deze participatie in de
besluitvorming leidt ertoe dat de actieplanning kan worden opgesteld op basis van de juiste kennis. Echter,
deze vorm van participatie vindt volledig informeel en vrijblijvend plaats, waardoor wijzigingen in de
actieplanning alsnog rommelig kunnen verlopen.
Bij de TOKM is het probleem groter. Het middenkader is geneigd decentraal de actieplanning te formuleren
(met participatie van de instructeurs), terwijl de bevoegdheid hiervoor centraal is belegd. Dit leidt tot de
noodzaak kriskras af te stemmen om de actieplanning alsnog geforceerd in een centraal beheersysteem te
'duwen'. Het probleem wordt versterkt door het ontbreken van een methodiek of procedure om zowel de
planning als de afstemming over de schaarse capaciteit mogelijk te maken. Middelen worden nu inefficiënt
benut en de werkdruk van de medewerkers wordt onnodig hoog.
Ten gevolge van de rommelige actieplanning en daaruit volgende inefficiëntie, hebben de medewerkers
onvoldoende capaciteit om te reflecteren op wat zij doen, te beoordelen waar het beter kan en voorstellen te
doen waar het beter kan, waarmee het lerende vermogen negatief wordt beïnvloedt.
Het ervaren lage vermogen tot aanpassing aan verandering en de druk op de kwaliteit van de productie, is
als gevolg van een niet goed verlopende actieplanning, vanuit het structurele perspectief en in een
organisatiekundige benadering, verklaarbaar. Centralisatie van de besluitvorming over de actieplanning sluit
niet aan bij de complexiteit van de technologie.
Een inhoudelijke afstemming tussen de verschillende medewerkers van de verschillende productie-eenheden
wordt, door de genoemde hoge werkdruk, met een sociotechnische benadering nog verder bemoeilijkt [De
Sitter, 1994]. Dit zal in het derde verhaal aan de orde zal komen.
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Oplossingsrichtingen
Een oplossing om de invloed op de symptomen te verminderen kan liggen in het hanteren van een
decentrale actieplanning, aangevuld met voldoende productie-eenheid overschrijdende afstemming om
alsnog het gezamenlijke gebruik van mensen en middelen op elkaar af te stemmen. Een andere oplossing is
de keuze voor een gecentraliseerde actieplanning met een mate van participatie in de besluitvorming, die de
complexe kennis, benodigd voor het opstellen van een actieplanning, centraal beschikbaar kan stellen.
Participatie leidt voor besluitvormers en deelnemers tot een win-winsituatie, waarbij ook leerkansen worden
geboden die de organisatie in staat stelt haar aanpassingsvermogen te vergroten [naar Hoogerwerf, 1997].
De keuze over de structurering van de actieplanning (al dan niet gecentraliseerd) zal eenduidig moeten
worden gemaakt, om het chaotische verloop (kriskras door de organisatie heen) van de benodigde
afstemming te vermijden [naar Mintzberg, 1983].
De intentieverklaring van het project geeft aan dat de oplossing voor de ondoorzichtige actieplanning
gezocht moeten worden in het centraal beleggen van alle activiteiten gericht op planning en coördinatie. In
eerste instantie lijkt dit wellicht de oplossing te bieden voor het probleem dat er geen eenduidige methodiek
of procedure voorhanden is, maar zonder het hierin participeren van specialisten in de besluitvorming over
de actieplanning, kan op basis van de organisatiekundige theorie geconcludeerd worden dat de complexiteit
van de technologie ertoe zalleiden dat het chaotische verloop van de actieplanning zal blijven. Vanwege het
bestaande capaciteitsgebrek en het gezamenlijke gebruik van middelen, lijkt echter voor de specifieke
situatie van de te ontwerpen school een gecentraliseerde belegging, waarbij door de uitvoerende kern wordt
geparticipeerd in de besluitvorming, de beste oplossing te bieden.
4.4.3. De controle op resultaten nader beschouwd

Oorzakelijke verbanden
Door het commando zeestrijdkrachten (CZSK) wordt vooraf aangegeven aan welke norm de door de KMTS
en TOKM te leveren productie moet voldoen. De controle hiervan wordt, in uit te voeren evaluaties door de
behoeftesteller en aan de opdrachtgever (staf OKM) op te leveren prestatierapportages, vrijwel niet
uitgevoerd. Deze tekortkomingen in de (relatie met de) omgeving vandeKMTS en TOKM staan echter buiten
beschouwing bij deze diagnose.
Intern de KMTS en TOKM moeten de producten, diensten en processen evenzo aan een controle onderhevig
zijn, om te beoordelen of de door de organisatie beoogde doelen en normen ook daadwerkelijk worden
gehaald. In de projectdiagnose is gebleken dat een interne controle op resultaten vrijwel niet wordt
uitgevoerd. De feitelijke toetsing van een leerling en het afnemen van eindevaluaties zijn de enige werkelijke
controles die plaatsvinden, uitgevoerd door het middenkader, ondersteund door de beperkte (en niet
bevoegde) technostructuur.
Planning- en controlesystemen zijn te beschouwen als het spreekwoordelijke paard en wagen. Zonder
planning vooraf is controle zinloos en zonder controle kan niet beoordeeld worden of de gespecificeerde
output al dan niet is gehaald. Controle op resultaten meet algemene prestaties, om op te kunnen sturen en
om te kunnen motiveren. Het is niet gericht op de controle van specifieke acties, maar wordt toegepast om
de prestaties die de individuele eenheid levert, te meten. Het gedrag van de eenheid wordt hiermee
gereguleerd. De controle van resultaten kan op alle niveaus van de organisatie worden toegepast (van het
bedrijf als geheel tot aan de prestaties van het individu), de technostructuur is grotendeels hiervoor
verantwoordelijk [Mintzberg, 1983]. Dit laatste komt mijns inziens voort uit de door Mintzberg genoemde
problemen die ontstaan als managers betrokken zijn in het opstellen en controleren van normen. Zij zullen
de normen dan zo stellen dat zij ook gehaald worden en zij kunnen geneigd zijn de feedback die 'naar boven'
wordt gestuurd enigszins te verdraaien. De 'bakker die zijn eigen brood keurt' voldoet niet.
Geconcludeerd kan worden dat in een organisatiekundige benadering de controle op resultaten bij KMTS en
TOKM niet juist is belegd. De technostructuur speelt slechts een ondersteunende rol.

Kramer geeft ook aan dat binnen de moederorganisatie van de Koninklijke Landmacht (eenzelfde
argumentatie kan opgezet worden voor de Koninklijke Marine) een sterke traditionele scheiding in uitvoering
en controlewerk door leidinggevenden bestaat [Kramer, 2004, blz 220 ev] . Opvallend is inderdaad dat
binnen KMTS en TOKM managers geneigd zijn de controle uit te voeren op de resultaten en hier de
technostructuur feitelijk mee buiten spel zetten.
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Oplossingsrichtingen
Oplossingsrichtingen lijken logischerwijs te liggen in het eenduidig beleggen van de bevoegdheid voor de
controle op resultaten bij de technostructuur. De complexiteit van de technologie is niet direct van invloed of
deze belegging centraal of decentraal plaats zou moeten vinden. Dit aangezien niet specifieke acties, maar
de algemene prestaties worden gemeten, waartoe diepgaande kennis van de technologie niet nodig is. Mijns
inziens zullen situationele omstandigheden dan bepalen of technostructuur centraal voor de hele organisatie
controle op resultaten uitvoert, of dat dit decentraal per eenheid uitgevoerd moet worden.
De intentieverklaring van het project geeft aan dat de oplossing voor de onduidelijke (en maar zeer beperkt
uitgevoerde) controle op resultaten, ligt in het centraal beleggen bij de onafhankelijke en te versterken
technostructuur. Bovenstaande organisatiekundige beschouwing sluit dit niet uit.
Tot slot moet worden stilgestaan bij één van de grondbeginselen van de sociotechniek12 • Variaties moeten zo
dicht mogelijk bij de bron moeten worden gecontroleerd, zodat fouten direct geiäentificeerd worden,
gecorrigeerd worden, alvorens zij de organisatie verder instromen [Cherns, 1976].
Aan dit grondbeginsel wordt in de intentieverklaring geen invulling gegeven, aangezien naast de controle op
resultaten, ook de controle van specifieke acties, wordt voorgesteld te beleggen bij de centrale en
onafhankelijke technostructuur. Het lerende vermogen van het individu (en aldus van de organisatie) zal hier
negatief door worden beïnvloed, als gevolg van het ontbreken van regelmogelijkheden, zoals dit in het
navolgende verhaal nader aan de orde zal komen.
4.4.4. De afstemmingsproblemen nader beschouwd

Oorzakelijke verbanden
De technologie van beide scholen is aangemerkt als vrij complex (de kennis zit in de uitvoerende kern),
waarbij een grote behoefte bestaat aan productie-eenheid overstijgende inhoudelijke afstemming van
kennis. De productie-eenheden zijn immers sterk kennis- of productgedifferentieerd, terwijl de opleidingen
en trainingen in een 'matrix-achtige' wijze door deze eenheden geleverd worden.
De centralisatie in de besluitvorming van KMTS en TOKM, met een sterke differentiatie van de uitvoerende
kern, leidt ertoe dat docenten en instructeurs veel (inhoudelijke) afstemmingsbehoefte hebben, maar weinig
afstemmingsmogelijkheden hebben. Zelfs de controle van vaak individuele, specifieke acties (zoals genoemd
in het tweede verhaal) ligt ver bij de bron vandaan. De mate van formalisatie vermindert de
regelmogelijkheden nog verder.
Formalisatie en (kennisintensief) professioneel werk sluiten niet bij elkaar aan, aangezien beide het gedrag
van het individu regelt [Hall, 1987]. Kramer geeft aan dat bij de Koninklijke Landmacht de moederorganisatie
gestructureerd is volgens de machinemetafoor, waarbij werk nauwkeurig gespecificeerd is en is gericht op
een maximale verdeling van werk, met een hoge mate van formalisatie [Kramer, 2004, blz 220 e.v]. Bij de
Koninklijke Marine is mijns inziens dezelfde argumentatie over de moederorganisatie opportuun. Bij KMTS en
TOKM is ook waar te nemen dat de moederorganisatie (die optreedt als klant en leverancier) normen,
spelregels, procedures, doorlooptijden etc .. . vastlegt, wat het geformaliseerde karakter van het werk bepaalt.
Alleen bij de docenten vandeKMTS is zichtbaar vrijheid in de wijze waarop het onderwijs wordt geleverd.
Voor wat betreft de beperkte regelmogelijkheden voortkomend uit de mate van centralisatie, formalisatie en
de complexiteit van de gedifferentieerde productie-eenheden, geeft de sociotechniek aan dat een grote
behoefte aan - maar een gebrek aan mogelijkheden tot- afstemming, leidt tot een lagere kwaliteit van
arbeid. Mensen worden niet geprikkeld zich te ontwikkelen en om 'productgericht' te leren. Het lerende
vermogen van het individu, en dus van de organisatie, blijft laag [De Sitter, 1994].
Het door KMTS en TOKMervaren lage vermogen tot aanpassing aan veranderingen, voorkomend uit de
stroef verlopende integrale (kennis)afstemming, is dus als gevolg van het gebrek aan regelmogelijkheden
door de mate van centralisatie, formalisatle en differentiatie, vanuit het structurele perspectief en in een
sociotechnische benadering verklaarbaar.
12
De grondbeginselen van de sociotechniek beschrijven de fundamenten voor het ontwerpen van een optimale samenwerking tussen
sociale- en technische systemen.
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Oplossingsrichtingen
Oplossingen kunnen volgens de sociotechniek liggen in het afschaffen van de schotten tussen de
verschillende productie-eenheden, waarbij het werk van één stroom (één opleiding) in specifieke
taakgroepen wordt ondergebracht [De Sitter, 1994], hoewel dit naar verwachting zou kunnen leiden tot
capaciteitsproblemen binnen de taakstellend opgelegde reductie. Andere oplossingen kunnen gevonden
worden in het decentraliseren van de inhoudelijke beslisbevoegdheid (daar waar de kennis zit), wat gepaard
gaat met ontstaan van meer regelmogelijkheden voor mensen [De Sitter, 1994], of juist door het creëren
van structurele afstemmingsmogelijkheden door het opnemen van verbindingsmiddelen [Galbraith, 1973].
Oplossingen kunnen ook gevonden worden in het verminderen van de mate van formalisatie. Echter, de
herinrichting van de moederorganisatie staat in de fusie van KMTS en TOKM niet ter discussie. De normen,
spelregels, procedures etc .. waarin onderwijs wordt gegeven, staan voor alle scholen van OKM vast.
De intentieverklaring van het project beoogt de stroef verlopende afstemming tussen de productie-eenheden
te verbeteren door de mensen van gelijkgestemde kennisgebieden zoveel mogelijk in dezelfde productieeenheden onder te brengen, om de (informele) afstemming binnen deze gebieden tegemoet te komen. Dit
sluit aan bij het (zoveel mogelijk) onderbrengen van de productie uit één stroom in één eenheid, maar de
organisatie behoudt gecentraliseerde controle, blijft geformaliseerd en laakt structurele verbindingsmiddelen,
waardoor het aantal regelmogelijkheden van de medewerkers beperkt blijft. Hierdoor is het vanuit de
sociotechniek te verwachten dat het beoogde effect op het lerende vermogen niet gehaald zal worden, tenzij
meer regelmogelijkheden voor de medewerkers worden gecreëerd.
Dit is één van de belangrijkste dilemma's die streven naar een groter aanpassingvermogen. De organisatie
streeft naar controle, terwijl het individu ten behoeve van zijn lerende vermogen (en aldus het
aanpassingsvermogen van de organisatie) streeft naar autonomie [Harkema, 2006].
Tot slot toont de diagnose dat culturele en sociale verschillen tussen beide te fuseren scholen, maar ook
binnen elke individuele school, de benodigde afstemming hinderen. Hoewel dit van wezenlijk belang wordt
geacht om de op handen zijnde fusie te laten slagen, wordt dit probleem gezien de gekozen invalshoek van
deze reflectie, de organisatiestructuur, vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Hier wordt in hoofdstuk 6
(persoonlijke reflectie) op teruggekomen.

4.6. Conclusies diagnose
Met betrekking tot de procesgang is te concluderen dat de fasering van de diagnostische activiteiten in het
project grotendeels overeenkomt met de fasering van een organisatiediagnose gegeven in de literatuur, en
dat een platform is geschapen om de voordelen van participatie te benutten, hoewel de mate van
participatie enigszins is vertroebeld bij die keuzes die vanwege het gebrek aan consensus geforceerd zijn
gemaakt. Er is ook geconstateerd dat het veranderingsvermogen van de organisaties niet is getoetst,
waardoor het veranderingsproces niet is afgestemd op de kenmerken van de organisatie, wat negatieve
consequenties kan hebben voor het slagen van het veranderingsproces. Daarnaast is zeer beperkt gebruik
gemaakt van wetenschappelijke theorieën, waardoor mogelijk de werkelijke problemen niet zijn doorgrond,
wat mogelijk is versterkt door het gebruik groepsdiscussies met een niet volledig objectieve projectleider.
De theoretisch onderbouwde reflectie op de diagnoseresultaten heeft drie 'probleemverhalen' opgeleverd. Te
weten: problemen in de belegging van de actieplanning, de belegging van de controle op resultaten, en in de
stroef verlopende integrale kennisafstemming. De geconstateerde symptomen 'laag innoverend vermogen'
en 'kwaliteit van de productie onder druk', komen hieruit voort. De kernconclusies zijn:
• dat volgens de organisatiekundige benadering, de centralisatie van de besluitvorming over de
actieplanning bij KMTS en TOKM niet aansluit bij de complexiteit van de technologie;
• dat volgens de organisatiekundige benadering, de controle op resultaten bij KMTS en TOKM niet juist is
belegd. De technostructuur speelt slechts een ondersteunende rol aan de lijnmanagers die een
vertekend beeld 'naar boven' kunnen brengen;
• dat volgens de sociotechnische benadering, de differentiatie in de organisatiestructuur en de mate van
centralisatie en formalisatie bij KMTS en TOKM, de regelmogelijkheden van het individu, en aldus het
lerende vermogen van de organisatie, verkleinen.
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Voor de problemen worden vanuit de organisatie(sociologische)theorie oplossingen geboden, die deels in
strijd zijn met de oplossingsrichtingen geformuleerd in de intentieverklaring van het PITS, maar ook deels
problemen opleveren in de specifieke situatie van de te ontwerpen school. Op basis van deze specifieke
situatie (in een contingentiebenadering) lijken de beste oplossingen te vinden in het:
•
voor wat betreft de actieplanning, behouden van een gecentraliseerde actieplanning, waarbij door de
uitvoerende kern wordt geparticipeerd in de besluitvorming;
•
voor wat betreft de controle van resultaten, versterken van de technostructuur, gecentraliseerd voor de
nieuwe school, en het beleggen van de controle op specifieke acties bij de uitvoerende kern;
•
voor wat betreft de stroef verlopende integrale kennisafstemming/ zoveel mogelijk onderbrengen van het
werk in één stroom, en het in de structuur van de nieuwe organisatie opnemen van structurele
verbindingsmiddelen die een integrale afstemming (met regelmogelijkheden) mogelijk maken.
Op deze oplossingsrichtingen voor de specifieke situatie van de te ontwerpen school, wordt in het volgende
hoofdstuk (reflectie op het ontwerp) teruggekomen.
In hoofdstuk 1 is, met het 7-S model als uitgangspunt, dit verslag afgebakend tot het perspectief
organisatiestructuur. Met het 7-S model is aan te tonen dat een reflectie op het alleen op het structurele
perspectief geen volledige reflectie zal zijn. In dit hoofdstuk is dit ook gebleken. Veel oorzakelijke verbanden
in de diagnose zijn te leggen naar andere S-en, dan de Structuur. Vooral is te constateren dat problemen in
deKMTS en de TOKM samenhangen met de S-en van Style/ Staffen Shared values.
• Voor wat betreft de stijl (Style) vandeKMTS en de TOKM, is vooral de stijl van leidinggeven (de
geconstateerde traditionele scheiding tussen controle en uitvoering), in relatie tot het streven naar
continue verbetering van de kwaliteit, een belangrijk punt van aandacht, dat in het volgende hoofdstuk
nader aan de orde zal komen;
• Voor wat betreft mensen (Staff) en de gedeelde waarden (Shared values) van zowel KMTS als TOKM,
ligt veel winst in het nader beschouwen van de met common sense geconstateerde sociale- en culturele
verschillen tussen beide scholen. Omdat deze aspecten niet zijn onderzocht, kunnen zij van grote invloed
zijn geweest op de diagnostische activiteiten in het PITS, de gemaakte keuzes, en zodoende op het
slagen van de verandering. In hoofdstuk 6 (persoonlijke reflectie) zal hier nader op terug worden
gekomen.
Problemen in de andere aspectsystemen (strategie, systemen en vaardigheden) zijn zeer beperkt aan de
orde geweest, en zijn in het project vaak met relatief eenvoudige oplossingen aangepakt, waarop een
separate reflectie mijns inziens niet noodzakelijk is.
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5. THEORETISCHE REFLECTIE OP (ROBUUSTHEID) ONTWERP
5.1. Inleidend
In dit hoofdstuk wordt theoretisch gereflecteerd op het ontwerp van de nieuwe (gefuseerde) school. Hiertoe
wordt eerst in paragraaf 5.2 het ontwerp(proces) toegelicht, waarna in paragraaf 5.3 de procesgang wordt
beoordeeld, en in paragraaf 5.4 een reflectie op de oplossingen van de in de diagnose geconstateerde
problemen centraal zal staan. Dit laatste heeft tot doel uitspraken te doen over de mate waarin het wel, of
niet, verwachtbaar is, en onder welke omstandigheden, dat de interventies ook het beoogde resultaat (een
oplossing voor het probleem) zullen bieden.

5.2. Organisatieontwerp: Procesgang en resultaten PITS
5.2.1. Procesgang in het PITS

Het ontwerp van de KMTO (Koninklijke Marine Technische Opleidingen) is totstandgekomen in de
ontwerpfase en deels in de voorstelfase (genoemd in paragraaf 1.1):
• Ontwerp. Het ontwerp is opgesteld gebruikmakend van het KM3-fasen model. Achtereenvolgens zijn
opgesteld: een besturingsmodel (omschrijft 'wat' de KMTO is en hoe zij bestuurd wordt), een
procesmodel (omschrijft 'hoe' het besturende, primaire en ondersteunende werk van de KMTO onderling
samenhangt), en een organisatiemodel (omschrijft 'wie', en vanuit welke positie, het werk uitvoert).
•
Voorstel. In het voorstel tot reorganisatie (VTR) zijn de ontwerpmodellen voortkomend uit de
ontwerpfase samengevat ten behoeve van de besluitvormers binnen defensie. Het VTR maakt feitelijk
geen deel uit van het organisatieontwerp, met uitzondering van de aan het VTR toegevoegde
functieomschrijvingen van de arbeidsplaatsen van de KMTO.
Evenals in de diagnose heeft de ontwerpfase plaatsgevonden in samenspraak met de vertegenwoordigers
van de verschillende disciplines in de veranderteams. In enkele georganiseerde denkdagen konden alle
disciplines participeren in de te maken ontwerpkeuzes, waarmee een platform is gecreëerd waar
ontwerpkeuzes zoveel mogelijk zijn getoetst aan hun toepasbaarheid, en problemen die mogelijk kunnen
ontstaan bij het doorvoeren van veranderingen, vroegtijdig konden worden gesignaleerd [Boonstra, 1991].
De ontwerpkeuzes zijn grotendeels in consensus gemaakt met alle partijen, die daarna niet meer door de
opdrachtgever zijn aangepast. Daar waar de partijen het echter niet volledig eens konden worden over de
ontwerpkeuzes, zijn deze door de opdrachtgever geforceerd, na het verzamelen van argumenten, en op
advies van de neutrale projectleider. De mate waarin het ontwerp daarom met participatie van alle
betrokkenen is opgesteld is dus enigszins vertroebeld. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het slagen
van de interventie, aangezien het gebrek aan draagvlak grote problemen kan opleveren bij de unfreezing
van de bestaande situatie. Mensen zijn sneller geneigd het werk wat ze deden, te blijven doen, zoals ze het
deden [naar Boonstra, 1991].
Daarnaast is, evenals in de diagnose, de sociale- en culturele context waarin de ontwerpkeuzes zijn gemaakt
van belang. Het is immers mogelijk dat keuzes schijnbaar in consensus zijn gemaakt, maar dat werkelijke
meningen, door het geconstateerde wantrouwen naar elkaar, niet boven tafel zijn gekomen.
5.2.2. Ontwerpresultaat: Het organisatiemodel

De ontwerpresultaten beschreven in hetbesturings-en procesmodel van de KMTO, zijn vanwege hun
kleinere relevantie voor dit verslag samengevat in bijlage 5.1. In het vervolg van deze paragraaf worden de
resultaten van het organisatiemodel van de KMTO samengevat.
Volgens het 'KM3-fasenmodel voor de (her)inrichting van organisaties' wordt in een organisatiemodel
vastgelegd welke afdelingen, eenheden, bureaus en de hierin tewerkgestelde functionarissen, uitvoering
geven aan de in het procesmodel onderkende besturende, primaire en ondersteunende processen.
Het opstellen van het organisatiemodel KMTO heeft in vier stappen plaatsgevonden. Ten eerste is een
organisatiestructuur ontworpen op basis van de gemaakte keuzes in de intentieverklaring, en op basis van
een logische clustering van processen naar bedrijfsfuncties. Ten tweede zijn de productie-eenheden
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ontworpen op basis van de clustering van kennisgebieden (opleidingsstromen). Ten derde is door middel van
capaciteitsberekeningen en expertmeningen de benodigde formatiegrootte van elke afdeling bepaald. Tot
slot zijn aan alle arbeidsplaatsen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de verschillende
processen toebedeeld. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft per
arbeidsplaats geresulteerd in een zogenaamd functieprofiel, op basis waarvan een gewogen inschatting van
de rang/schaal van de functie kon worden gemaakt13 , en op basis waarvan functieomschrijvingen zijn
opgesteld die later aan het voorstel tot reorganisatie zijn toegevoegd.
De resulterende (in een organogram zichtbare) organisatiestructuur is weergegeven in figuur 5.1. Er wordt
op dit moment volstaan met het geven van slechts een korte toelichting op de inhoud van verschillende
afdelingen, eenheden en bureaus in tabel 5.1. Waar nodig zal een gedetailleerde toelichting van de wijze
waarop het werk is verdeeld of gecoördineerd, later in dit hoofdstuk volgen.
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Figuur 5.1.; Organogram KMTO

Onderdeel
CKMTO
CDE
KIK

PCO
OAMOM

OATD

OAWD
Grote
projecten

Toelichting
Commandant Koninklijke Marine Technische Opleidinqen
Chef der Equipaqe KMTO
Stafafdeling Kwaliteitszorg, Innovatie, Kennismanagement en extern (uitbesteding) onderwijs. Bestaande uit: bureau
KME (Kennismanagement en Extern onderwijs), bureau IP (Innovatie en Projectcoördinatie), en bureau KZ
(Kwaliteitszorg, instructeurs- en onderwijsontwikkelbegeleiding)
Afdeling Planning, Coördinatie en Ondersteuning. Bestaande uit: bureau P&C (Planning en Coördinatie) en de
Facilitaire Dienst (ondersteuning automatisering, leermiddelen secretariaat en algemene zaken)
Opleidingsafdeling Managementopleidingen, Opwerken en Matrozen. Bestaande uit de opleidingseenheden: MOT
OZB (managementopleidingen, opwerken en trainingen onderzeeboten, inclusief onderhoudsopleidingen), MOT GBW
WD (managementopleidingen, opwerken en trainingen grote bovenwatereenheden WD), MOT GBW TD
(managementopleidingen, opwerken en trainingen bovenwatereenheden TD), en EVO/AVO (Eerste Vakopleidingen
en Algemeen Vormend Onderwijs)
Opleidingsafdeling vak- en functieonderwijs TD. Bestaande uit de opleidingseenheden: ENE/EV (Energiesystemen en
Elektrische veiligheid), VST (Voortstuwingssystemen, inclusief kleinere vaartuigen WD en TD) en PLF
(Piatformsystemen)
Opleidingsafdeling vak- en functieonderwijs WD. Bestaande uit de opleidingseenheden: C4I (C4I-systemen), SEN
(Sensor- EOV- en Nautische-systemen), en WAP (Wapen- en vuurleidingssystemen)
In de voorkomende gevallen waar (nieuwbouw) behoeftestellingen de beschikbare capaciteit van de KMTO
overschrijden, zal het noodzakelijk zijn hiertoe (tijdelijk) projecten in te richten, tenzij door de behoeftestellers
andere prioriteiten worden Qesteld ten koste van andere al_geplande activiteiten

Tabel 5.1; Toelichäng organogram KMTO

13

De inschatting van rangen (militairen) en schalen (burgermedewerkers) is in een later stadium getoetst door de afdeling
functieanalyse bij het commando dienstencentra van de Nederlandse krijgsmacht.
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5.2.3. Het ontwerpresultaat theoretisch beschreven

Met betrekking tot de contextuele factoren (strudura/ imperatives) van de KMTO kan worden gesteld dat de
KMTO een middelgrootte organisatie is (222 arbeidsplaatsen) en dat haar technologie bestaat uit de primaire
onderwijsprocessen van KMTS en TOKM. Het onderwijsproces is in de reorganisatie niet veranderd, waardoor
ook de KMTO sterk afhankelijk is van haar technologie die, op basis van de complexiteit van de
specialistische kennis die aan het onderwijs ten grondslag ligt, aangemerkt wordt als complex. Inhoudelijke
kennis bevindt zich bij enkelvoudige docenten of instructeurs en slechts beperkt bij het middenkader. De
KMTO opereert tot slot in dezelfde voorspelbare, statische en beperkt complexe omgeving alsdeKMTS en
TOKM. De noodzaak tot innovatie komt voort uit sporadische veranderingen aan de instroom- of
uitstroomzijde van het onderwijsproces.
De structurele configuratie van de KMTO wordt vormgegeven door vijf onderdelen en vijf
coördinatiemechanismen [Mintzberg, 1983]. De onderdelen in het ontwerp van de KMTO zijn:
• De uitvoerende kern van de KMTO bestaat uit militaire - en burgerdocenten, praktijkinstructeurs en
onderwijsontwikkelaars in de opleidingseenheden;
• De strategische top wordt gevormd door het managementteam. De commandant, het hoofd
kwaliteitszorg, innovatie en kennismanagement (verantwoordelijk voor de controle van resultaten en de
coördinatie van afdelingsoverstijgende onderwijsinnovaties), het hoofd planning, coördinatie en
ondersteuning (verantwoordelijk voor de actieplanning en de ondersteunende diensten) en de hoofden
van de primaire opleidingsafdelingen (verantwoordelijk voor de operationele en inhoudelijke aansturing
van het leveren van POED 14);
• Het middenkaderwordt gevormd door de hoofden van de opleidingseenheden, die de link met de
strategische top vormen;
• De technostruduur bestaat uit de afdeling kwaliteitszorg, innovatie en kennismanagement, en uit het
bureau planning en coördinatie;
• De ondersteunende diensten wordt gevormd door de facilitaire dienst.
De coördinatiemechanismen zijn in het ontwerp beoogd als volgt vorm te krijgen:
•
Onderlinge aanpassing wordt beoogd plaats te vinden binnen de opleidingseenheden, door de
detailinhoud van het lespakket en werkprocessen onderling af te stemmen;
•
Dired toezichtwordt beoogd vooral voor te komen in de inhoudelijke aansturing van het middenkader,
die verantwoordelijk is voor de primaire productie, en tevens door het bureau planning, die instructies
geeft door het roosteren van opleidingen;
•
Standaardisatie van werkprocessen zal beperkt plaatsvinden, en is in de uitvoerende kern alleen
herkenbaar in de uitvoering van aan het primaire proces gerelateerd activiteiten, zoals het doorlopen van
examen- en tentamenprocedures, evenals in de uitvoering van operationele trainingen;
•
Standaardisatie van outputwordt, naast direct toezicht, het primaire coördinatiemechanisme bij de
KMTO. Het middenkader legt vast, naar aanleiding van de klantbehoefte en op advies van de
technostructuur in de afdeling KIK, welke kennis, vaardigheden en attitude de leerling aan het eind van
de opleiding moet hebben. Het docentenkorps en de instructeursgemeenschap geven hier invulling aan;
•
Standaardisatie van vaardigheden komt beperkt voor, en is alleen herkenbaar in de voor elke
arbeidsplaats vastgelegde opleidings- en bekwaamheidseisen.
In de beschrijving van de standaardisatie van output is het advies vanuit de afdeling KIK cursiefgedrukt. Dit
vraagt om enige toelichting:
Het ontwerp beoogt dat de technostructuur de voornaamste kracht in de organisatie zal vormen. Het
bureau planning & coördinatie is bevoegd de actieplanning te leveren en daarmee het werk van
anderen te reguleren. Voor wat betreft de controle van resultaten en de coördinatie van
afdelingsoverstijgende onderwijsin novaties, is de afdeling KIK echter bevoegd adviezen te geven aan
het middenkader die de bevoegdheid om bij te sturen behouden, waardoor het reguleren van werk
op basis van de controle van resultaten feitelijk door het middenkader wordt uitgevoerd, en niet
zoals beoogd bij de technostructuur (in paragraaf 5.4.3. wordt hier op teruggekomen)
Door de manier waarop de structuur vorm heeft gekregen, door gerelateerde processen te clusteren naar
bedrijfsfunctie (zie paragraaf 5.2.2.), is de structuur van de KMTO functioneel. Hierbinnen is de uitvoerende
14

POEDis de in het besturingsmodel KMTO gehanteerde afkorting voor de producten en diensten van de KMTO: het opgeleide
Personeel, het ontwikkelde Onderwijs, de geleverde Expertise en de geleverde (militaire) Diensten.
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kern verdeeld in door kennis gedifferentieerde productie-eenheden, waar zoveel mogelijk werk van één
opleidingsstroom in één productie-eenheid is ondergebracht. Vanwege capaciteitoverwegingen is het echter
niet mogelijk gebleken deze stroemsgewijze indeling volledig door te voeren, waardoor voor verschillende
opleidingen capaciteit uit andere productie-eenheden benut moet worden. De KMTO behoudt hiermee een
structuur die ten delen vergelijkbaar is met een matrixorganisatie [Galbraith, 1973], wat een integrale
afstemming van kennis van wezenlijk belang maakt.
Naast de zichtbare organisatiestructuur bepalen (of beperken) de mate van centralisatie [Child, 1984; Hall,
1982] en formalisatie [Mintzberg, 1983] hoe mensen zich in hun werk gedragen. Voor de KMTO geldt dat:
• de sterke mate van centralisatie binnen de KMTS en de TOKM, behouden blijft in de KMTO. In het
organisatiemodel is getoond hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.
Strategische beslisbevoegdheid ligt bij de strategische top (deels bij het directieberaad van alle OKMscholen), participatie in deze besluitvorming is niet voorzien. Tactische en operationele bevoegdheid is
gedelegeerd naar het middenkader (beperkt naar een lager niveau), waardoor er sprake is van
selectieve verticale decentralisatie [Mintzberg, 1983].
Voor wat betreft de actieplanning is te zien dat deze volledig is gecentraliseerd bij het bureau planning &
coördinatie, maar dat een mate van participatie in de besluitvorming (die in paragraaf 5.4.2. wordt
toegelicht) wordt beoogd, om de specialistische kennis van de uitvoerende kern te kunnen benutten.
Voor wat betreft de controle van resultaten kan gesteld worden dat deze volledig gecentraliseerd is bij
de afdeling KIK, waar geen participatie van de uitvoerende kern in wordt voorzien, om de neutrale
positie benodigd voor de controle [naar Mintzberg, 1983] te kunnen behouden. Overlegstructuren met
de productie-eenheden beogen hier een informerende of adviserende rol te hebben;
• de sterke mate van formalisatie niet zal veraderen. De moederorganisatie, zoals beschreven door Kramer
[2004, blz. 220 ev.] en de regels en procedures waarbinnen het onderwijs wordt geleverd, zijn niet aan
verandering onderhevig. Daarnaast specificeren de functieomschrijvingen van de arbeidsplaatsen van de
KMTO het werk tot een detailniveau, dat weinig speelruimte overlaat.
Voor de technostructuur, de ondersteunende diensten en de instructeurs en onderwijsontwikkelaars in
de uitvoerende kern is het 'wat' en 'hoe' van het werk gespecificeerd in functieomschrijvingen,
bedrijfsdocumenten (procedures) of door bedrijfsopleidingen. Alleen bij de groep docenten bestaat nog
steeds vrijheid in de wijze 'hoe' de lessen vormgegeven worden.
Voor wat betreft de Vë;lriabelen waaruit de interne omgeving van de KMTO bestaat, noemen Mescon e.a.
[1988] in het bijzonder de 'mensen' en hun (groeps)gedrag in een organisatie. In hoofdstuk 3 kwam al naar
voren dat de sociale- en culturele aspecten van KMTS en TOKM niet met elkaar in overeenstemming zijn. Nu
deze sociale en culturele aspecten van beide scholen samenkomen in de nieuwe KMTO, is het de vraag in
hoeverre deze niet nader onderzochte aspecten van invloed zijn op de mate waarin de beoogde
organisatiestructuur van de KMTO ook zal kunnen 'werken'. Dit knelpunt zal de centrale focus van hoofdstuk
6 (persoonlijke reflectie) zijn.

5.3. Organisatieontwerp: Procesgang volgens de theorie, versus het PITS
Om te kunnen beoordelen in hoeverre de uitgevoerde ontwerpactiviteiten overeenkomen met de literatuur,
worden drie elementen bekeken. De mate van participatie, de gehanteerde ontwerpparameters en de
volgordelijkheid. In de paragraaf 5.2.1. is de mate van participatie voldoende aan de orde geweest. In deze
paragraaf wordt ten opzichte van de theorie beschouwd welke ontwerpparameters in het PITS naar voren
zijn gekomen, en wordt de volgordelijkheid van het ontwerpproces bekeken.
Ontwerpparameters
De ontwerpparameters die volgens de organisatiekundige benadering [Mintzberg, 1983] de belangrijkste
aspecten van het ontwerp van een organisatiestructuur- en de invulling van deze structuur- vormen, zijn
eerder getoond in tabel 2.1. De parameters die in meer of mindere mate aan de orde zijn gekomen in het
ontwerp van de KMTO, zijn al kort beschreven in de vorige paragraaf en zullen daarom niet nader worden
toegelicht. De parameters die niet, of slechts deels, in het ontwerp zijn behandeld, verdienen echter een
korte reflectie:
•
Training (onderdeel van het ontwerp van posities). Training omvat de mate waarin het
coördinatiemechanisme 'standaardisatie van vaardigheden' in de organisatie wordt toegepast [Mintzberg,
1983]. In het ontwerp van de KMTO wordt dit niet specifiek benoemd.
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Gedurende de voorbereiding op de invoering van de KMTO zijn echter voor alle arbeidsplaatsen van de
KMTO de noodzakelijke opleidings- en bekwaamheideisen vastgelegd Deze 'standaardisatie van
vaardigheden; bestaat naast de primaire coördinatiemechanismen 'direct toezicht' en 'standaardisatie
van output'. Maar is van een kleinere invloed op de wijze hoe het werk wordt uitgevoerd, aangezien zij
hoofdzakelijk de benodigde kennis vastleggen;
•

Verbindingsmiddelen (onderdeel van de invulling van de structuur). Verbindingsmiddelen zijn middelen
die in de formele structuur opgenomen kunnen worden, die de contacten tussen individuen stimuleren
en hiermee onderlinge afstemming mogelijk maken [Galbraith, 1973]. Ofschoon de integrale afstemming
binnen de opleidingseenheden van de KMTO, en tussen de opleidingseenheden met de technostructuur
(afdeling KIK en PCO), in het ontwerp als van groot belang wordt geacht, wordt in ontwerp niet
aangegeven hoe deze afstemming feitelijk vorm moet krijgen.
Pas in een later stadium van het project is in de uitwerking van de verschillende bedrijfsprocedures (als
onderdeel van de voorbereiding op de invoering) vastgelegd 'wie' met 'wie' afstemt en hoe in
verschillende horizontale overlegstructuren tot onderlinge aanpassing wordt gekomen. Hiermee zijn
respectievelijk 'liaison posities' en 'vaste commissies' gecreëerd [naar Galbraith, 1973]
Aangemerkt moet worden dat de 'liaison posities' bij het middenkader, en niet bij de specialisten, zijn
belegd, waardoor afstemming binnen de eenheid benodigd zal blijven. Aangemerkt moet tevens worden
dat de 'vaste commissies' adviesbevoegd zijn (informele macht) aan de strategische top en het
middenkader, waardoor de controle gecentraliseerd blijff5•

Aldus kan gesteld worden dat alle vanuit een organisatiekundige benadering van belang geachte
ontwerpparameters in het ontwerp, of later in de voorbereiding op de invoering aan de orde zijn geweest.
Volgordelijkheid ontwerpproces
Voor wat betreft de volgorde van het ontwerpproces, is in het PITS gebruikgemaakt van een volgorde die
top-down is georiënteerd. Mescon e.a. [1988] noemen, bekeken vanuit het perspectief van de manager, drie
stappen waarin het ontwerp plaats moet vinden. In het PITS zijn deze stappen, hoewel door het gebruik van
het KM3-fasenmodel anders genoemd, herkenbaar. Deze top-down stappen zijn:
1. Verdeel de organisatie horizontaal in afdelingen, in overeenstemming met met de processen die
benodigd zijn om de organisatiestrategie te kunnen volgen. Deze stap wordt door Mescon e.a.
gerelateerd aan de structure follows strategybenadering van Chandler [1962], en leidt er mijns inziens
altijd toe dat een functioneel ingerichte organisatie ontstaat, met de nodige afstemmingsbehoefte;
2. Bepaalverantwoordelijkheids-en bevoegdheidsrelaties tussen de in de afdelingen benodigde posities en
leg hiermee de chain of commandvast. Verdeel, indien noodzakelijk, de afdelingen verder in units om
effectiever gebruik te maken van specialisatie en om een te grote span of control te vermijden;
3. Ontwerp functies binnen de afdelingen of subunits bestaande uit één of meerdere taken en verdeel deze
functies over mensen.
Met deze ontwerpstappen is zowel de productiestructuur, als de besturingsstructuur top-down ontworpen.
Vanuit sociotechnisch perspectief is op deze volgorde kritiek te leveren. De Sitter [1994] stelt dat om de
kwaliteit van arbeid te kunnen vergroten, een besturingsstructuur juist bottam-up moet worden ontworpen,
om op deze wijze regelmogelijkheden voor de medewerkers te creëren, op basis van inzichten in de
afstemmingsbehoefte, die met een top-down benadering (ofwel van grof naar fijn) nog niet zichtbaar zijn.
Feitelijk wordt door De Sitter aangegeven dat een top-down benadering ertoe zal leiden het ontwerp
geneigd is om te centraliseren, wat een negatief effect heeft op het veranderingsvermogen van de
organisatie. Top-down ontwerpen zal leiden tot een structuur waar de medewerkers een grote
afstemmingsbehoefte hebben, maar onvoldoende regelmogelijkheden hebben om invloed te hebben op het
veranderingsvermogen van de organisatie. Dit zal in de beschouwingen van paragraaf 5.4 ook blijken.

15

De wijze waarop (in navolging op het ontwerp) verbindingsmiddelen zijn ingericht, is van invloed op de afstemmingsmogelijkheden
binnen de KMTO, en dus van grote invloed op het veranderingsvermogen. In paragraaf 5.4. wordt gereflecteerd op de robuustheid van
het ontwerp ten opzichte van de in de diagnose geconstateerde probleemverhalen, waarin op deze verbindingsmiddelen zal worden
teruggekomen.
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5.4. Reflectie op ontwerp: Verwachtbare effecten van interventies
5.4.1. Afbakening

In deze paragraaf staat de vraag centraal: 'levert het ontwerp een robuuste oplossing voor de in hoofdstuk 4
geconstateerde probleemverhalen?'. Wat is nu eigenlijk robuustheid? In dit verslag wordt met robuustheid
gedoeld op de mate waarin, en onder welke omstandigheden, de oplossingen (interventies) voor de
problemen ook daadwerkelijk een positief effect hebben op de symptomen 'laag innoverend vermogen' en
'kwaliteit onder druk', en de mate waarin de organisatie ook in staat is dit positieve effect te handhaven
[naar Shani e.a., 2006].
Het uitspreken van de verwachting of de interventies ook daadwerkelijk het beoogde effect op de
symptomen zullen hebben, en welke aanpassingen eventueel noodzakelijk zijn, is in een praktijkontwerpgeoriënteerd onderzoek mogelijk door de theorie (causale relaties) en de specifieke condities van de
organisatie, gezamenlijk te beschouwen [naar Dijkstra & Van Eijnatten, 2002]. In dit hoofdstuk krijgt dit
vorm door, met behulp van theoretische wetmatigheden, de verwachting uit te spreken of het plausibel is
dat de interventie wel of niet zal werken in de specifieke praktijksituatie van de KMTO, en welke
aanpassingen in deze specifieke situatie tot een meer succesvol effect kunnen leiden. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van de theoretische achtergrond gegeven in hoofdstuk 2.
Met deze theoretische verantwoording 'waarom' het effect al dan niet behaald zal worden, en 'hoe' het
eventueel anders kan, zal het management van de KMTO gedurende de invoering en de evaluatie haar
profijt kunnen doen. Van belang is dat hiertoe zowel de argumentaties uit het PITS, als deze theoretische
verantwoording, worden geborgd, om de evaluatie van de interventies zuiver uit te kunnen voeren. Dit
maakt het systematisch doorvoeren van verbeteringen mogelijk [naar Dijkstra & Van Eijnatten, 2002]. Het
bijsturen op onvolkomenheden in de interventies hoeft niet noodzakelijk te 'wachten' op het moment dat de
KMTO (één jaar na invoering) zal worden geëvalueerd. Dit is situatieafhankelijk.
5.4.2. Actieplanning bij de KMTO

Interventie ter verbetering van de actiePlanning
In de inventarisatiefase van het PITS is geconstateerd dat de actieplanning rommelig, en soms chaotisch,
verloopt. In de keuzefase in vastgelegd dat het centraliseren van de actieplanning hier een oplossing voor
moet bieden, gepaard met het invoeren van een eenduidige planningsmethodiek16 •
In hoofdstuk 4 is al geconstateerd dat het centraliseren van de actieplanning misschien een oplossing kan
bieden om de schaarse middelen efficiënt te kunnen benutten, maar geen volledige oplossing biedt voor het
chaotische verloop van de planning. Dit vanwege de complexiteit van het onderwijsproces, die een mate van
participatie van specialisten in de besluitvorming over de actieplanning noodzakelijk maakt [naar Hall, 1987].
In het ontwerp is opgenomen dat de bevoegdheid voor de actieplanning inderdaad gecentraliseerd wordt
belegd, bij het bureau planning & coördinatie (P&C). Hiermee zouden de in hoofdstuk 4 genoemde
conclusies over de oplossingsrichting herhaald kunnen worden. Echter, de wijze waarop de actieplanning in
het ontwerp daadwerkelijk beoogd is uit te voeren, is wat ingewikkelder, en vraagt om enige toelichting aan
de hand van de in het besturingsmodel gedefinieerde categorieën producten en diensten:
1. P (het opgeleide personeel): Centraal worden de processen orderacceptatie, planning en roostering 17
uitgevoerd, om de beperkt beschikbare capaciteit te kunnen beheersen. Dit wordt echter gedaan op
basis van door specialisten opgestelde planningsdocumenten (waaronder basisroosters), per opleiding;
2. 0 en E (het ontwikkelde onderwijs en de geleverde expertise): Het proces orderacceptatie wordt
centraal uitgevoerd, nadat een capaciteitsinschatting door specialisten is gemaakt. Het proces planning 18
wordt uitgevoerd door het leidinggevende middenkader, met participatie van specialisten, aangezien het
16

Gedurende de voorbereiding op de invoering van de KMTO is een planningsmethodiek ontwikkeld, die in gebruik is genomen bij de
KMTO. Aangezien het ontbreken hiervan een negatief effect had op het verlopen van de actieplanning, kan de focus van de
beschouwing op de actieplanning zich nu volledig richten op de voorgestelde organisatiestructurele kenmerken .
17
Plannen is het proces van macro POED plannen per periode T (het creëren van een logische opeenvolging van POED opdrachten) .
Roosteren is het proces van micro POED plannen per periode t (het toewijzen van mensen en middelen aan specifieke acties). Voor dit
verslag zal hierin geen onderscheid worden gemaakt en worden plannen en roosteren gezamenlijk de P-planning genoemd.
18
Onderwijsontwikkeling en expertiseverlening worden niet geroosterd, tenzij daar specifieke middelen voor benodigd zijn.
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capaciteitsbeslag en de volgordelijkheid van 0- en E-opdrachten niet op voorhand met
planningsdocumenten zijn te kwantificeren, en daarom alleen door de uitvoerende kern kunnen worden
gepland. De planning wordt aansluitend door afstemming tussen het middenkader en bureau P&C in het
centrale planningsysteem opgenomen om de totale capaciteit te kunnen beheersen;
3. D (de geleverde dienstverlening): Centraal worden de processen orderacceptatie, planning en roostering
uitgevoerd, op basis van het inzicht in de beschikbare capaciteit. Gelet op het karakter van deze
opdrachten (niet kennis gerelateerd) is specialistische kennis niet nodig.
Verwachtbaar effect op de actieplanning
Vanwege de verschillende typen opdrachten, waartoe de actieplanning wordt opgesteld, zal per type een
uitspraak worden gedaan over de verwachtbare effecten van de interventie:

1. P (het opgeleide personeel): Bovengegeven verfijning laat zien dat de P-planning centraal wordt
gemaakt, maar op basis van de door specialisten opgestelde planningsdocumenten (waarin de
complexiteit van het onderwijsproces is verweven). Hierdoor werkt het bureau P&C uitvoerend. Door
deze participatie is feitelijk een mate van decentralisatie in de besluitvorming gecreëerd [naar Hall,
1987], die op basis van de organisatiekundige theorie moet kunnen werken.
Verwachtbaar is echter dat er een probleem ontstaat als de P-planning aangepast moet worden, waartoe
de bevoegdheid bij bureau P&C is belegd. Genoemd in de functieomschrijvingen van de KMTO, is dat in
een dergelijk scenario door bureau P&C afgestemd moet worden met het middenkader, wat op zijn beurt
weer met de specialisten zal moeten afstemmen, wat dien ten gevolge tot een rommelig en tijdrovend
verloop van de aanpassing zalleiden (dit is immers dezelfde situatie zoals deze nu opdeKMTS en TOKM
wordt geconstateerd).
De hieruit volgende inefficiëntie leidt (zoals aangetoond in hoofdstuk 4) tot een hoge werkdruk en
daarmee tot een negatieve invloed op het veranderingsvermogen van de organisatie [De Sitter, 1994].
Aangezien de praktijk toont dat de P-planning frequent wordt aangepast (vooral door de beschikbaarheid
van benodigde praktijkmiddelen), en aangezien met de capaciteitsberekeningen in het project
kwantitatief is aan te tonen dat een gedecentraliseerde actieplanning niet (formatie)efficiënt genoeg zal
zijn, zaldeP-planning (gecentraliseerd, met participatie) vanuit organisatiekundig perspectief alleen
kunnen werken als de benodigde afstemming drastisch wordt vereenvoudigd;

2. 0 en E (het ontwikkelde onderwijs en de geleverde expertise): Vanuit organisatiekundig perspectief
[naar Hall, 1987] is het verwachtbaar dat de a- en E-planning zal werken, omdat deze planning wordt
opgesteld door de uitvoerende kern (daar waar de noodzakelijke kennis zit). Het aansluitend
onderbrengen van de planning in het centrale planningssysteem, ondervangt de noodzakelijke centrale
capaciteitsbeheersing. Aangezien 0- en E-opdrachten alleen worden gepland (macro) en niet worden
geroosterd (micro) is de benodigde afstemming om de planning onder te brengen in het centrale
planningsysteem beperkt, waardoor het niet verwachtbaar is dat deze chaotisch zal verlopen.
Echter, de praktijk leert dat ook de a-planning regelmatig aan verandering onderhevig is. De aard van
onderwijsontwikkelopdrachten is namelijk zo, dat zij over een langere termijn worden gepland, waardoor
de medewerkers die deze opdrachten uitvoeren, regelmatig worden ingezet voor ander werk. Elke keer
dat er sprake is van een andere inzet, moet de a-planning worden aangepast, wat weer gepaard moet
gaan met de noodzakelijke afstemming tussen bureau P&C, het middenkader en de specialisten. De
consequenties hiervan zijn gelijk aan die genoemd bij de P-planning.
De 0-planning (gedecentraliseerd, maar centraal inzichtelijk) heeft dus alle mogelijkheden in zich om te
kunnen werken, maar op basis van dezelfde argumentatie genoemd bij deP-planning, zal meer structuur
in de afstemming in de lijn 'bureau P&C- het middenkader - de specialisten' moeten worden gebracht,
om te kunnen omgaan met frequente planningswijzigingen ten gevolge van de uitvoering van
kortetermijnopdrachten;

3.

D (de geleverde dienstverlening): Het karakter van de (militaire) D-opdrachten is niet complex, en op
voorhand qua benodigde capaciteit door de behoeftesteller te kwantificeren. Participatie in de
besluitvorming van D-opdrachten is daarom niet nodig. Er is dan ook geen aanleiding om te verwachten
dat de gecentraliseerde belegging van de D-planning niet zal werken;
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Mogelijke alternatieven en aanbevelingen ten gunste van de actieplanning
Gebruikmakend van de organisatiekundige theorie, wordt geconcludeerd dat door de mate van participatie in
het opstellen van de actieplanning, het verwachtbaar is dat de actieplanning bij de KMTO moet kunnen
werken, als de planning stabiel blijft. Aangezien de praktijk leert dat de planning juist niet stabiel is, en het
kwantitatief is aangetoond dat het decentraliseren capaciteitsinefficiënt zal zijn, is het verwachtbaar dat de
inrichting van de actieplanning alleen zal werken als geconstateerde afstemmingsproblemen zijn opgelost en
daarmee centrale besluitvorming over (wijzigingen) in de actieplanning, met een vereenvoudigde
afstemming, op basis van de juiste kennis kan worden uitgevoerd. Het probleemverhaal 'actieplanning' is nu
volledig in het licht te zien van het probleemverhaal 'afstemming'. De wijze waarop meer structuur verkregen
kan worden in de integrale afstemming (in dit geval tussen bureau P&C en de uitvoerende kern) wordt nader
besproken in de beschouwing van het probleemverhaal 'afstemming' in paragraaf 5.4.4.
5.4.3. Controle van resultaten bij de KMTO

Interventie ter verbetering van de controle op resultaten
In de inventarisatiefase van het PITS is geconstateerd dat de controle van resultaten onduidelijk, en vaak
niet, wordt uitgevoerd, waardoor slechts zeer beperkt invulling wordt gegeven aan het 'controle-aspect' van
het beoogde besturingsprincipe, de Deming-circle. In de keuzefase in vastgelegd dat een gecentraliseerde
belegging hier een oplossing voor moet bieden. In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat deze oplossingsrichting
niet wordt uitgesloten door de organisatiekundige theorie [naar Mintzberg, 1983].
In het ontwerp is opgenomen dat de bevoegdheid voor de controle van algemene resultaten centraal,
onafhankelijk aan de uitvoerende kern, wordt belegd bij de afdeling kennismanagement, innovatie en
kwaliteitszorg (KIK). Op basis van de reflectie in hoofdstuk 4 kan geconstateerd worden dat de structurering
van de controle van resultaten binnen de KMTO theoretisch onderbouwd kan 'werken'. Echter, in hoofdstuk 4
is ook gesproken over de traditionele scheiding die binnen defensie bestaat tussen 'uitvoeren' en 'controleren
door leidinggevenden' [Kramer, 2004], en over de verschillen tussen de algemene controle van resultaten en
de controle van specifieke acties die volgens Cherns [1976], vanuit sociotechnisch perspectief, bij de
specialist moet liggen. Om hier op in te gaan moet het 'wat' en 'hoe' van de controle van resultaten bij de
KMTO eerst nader worden toegelicht.
Controle van algemene resultaten bij de afdeling KIK wordt uitgevoerd in drie herkenbare delen:
1. De controle van de onderwijsresultaten (intern de KMTO), kwantitatief en kwalitatief, door evaluaties en
interne audits, waarin de algemene resultaten worden beoordeeld door het bureau Kwaliteitszorg 19 ;
2. De controle van de onderwijsontwikkelresultaten, waarin de onderwijsontwikkelmethodiek wordt getoetst
aan de door de klant gestelde (inhouds)normen door het bureau Kwaliteitszorg;
3. De controle van de onderwijsontwikkelresultaten, waarin de onderwijsontwikkelstatus wordt getoetst aan
de door de klant gestelde (tijds)normen door het bureau Innovatie en Projectcoördinatie;
Controle van specifieke adies (bijvoorbeeld een gegeven of ontwikkelde les, of training) is in het ontwerp
een verantwoordelijkheid van de opleidingsverantwoordelijke (het middenkaderi0 • Gezien de specialistische
kennis binnen de productie-eenheden, is deze controle gedelegeerd aan de specialisten. Dit betekent dat de
uitvoerende kern, binnen de aan haar opgelegde randvoorwaarden, zichzelf moet controleren en kan
bijsturen. Echter, door de hoge mate van formalisatie is hier weinig speelruimte. Als wijzigingenvoorstellen
de specifieke actie overstijgen (en afstemming benodigd zal zijn) vallen de resultaten van de controle van
specifieke acties onder het middenkader. Alleen als fouten worden ontdekt, en deze binnen de aan de
uitvoerende kern opgelegde randvoorwaarden vallen, kan de uitvoerende kern regelend optreden.

Verwachtbaar effect op de controle van resultaten
Mintzberg [1983] geeft aan dat, vanuit organisatiekundig perspectief, de controle van algemene resultaten
bij de technostructuur belegd moet worden, onafhankelijk van leidinggevenden aan de uitvoerende kern, om
te vermijden dat situaties ontstaan dat 'de bakker zijn eigen brood keurt'. Zoals in hoofdstuk 4 is genoemd,
19
De mate waarin opleidingen inhoudelijkvoldoen aan de door de klant gestelde behoefte, wordt getoetst door de afdeling
onderwijsbehoeftestelling & evaluatie van het commando zeestrijdkrachten en wordt hier niet bedoeld.
20
Dit wijkt af van de gemaakte keuzes in de keuzefase van het PITS, aangezien gedurende het ontwerp is geconstateerd dat de
specialistische kennis benodigd voor het controleren van specifieke acties, uit capaciteitsoverwegingen niet bij KIK belegd kon worden.
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geeft de sociotechniek aan [Cherns, 1976] dat de controle van specifieke acties bij de uitvoerende kern moet
blijven, zodat fouten direct geïdentificeerd en gecorrigeerd kunnen worden.
De beschreven interventie voldoet grotendeels aan deze stellingen en heeft dus alle mogelijkheden in zich
om te kunnen werken. Er zijn echter een paar aspecten die deze structurele interventie in de specifieke
situatie van de KMTO negatief (kunnen) beïnvloeden.

1. Volgens het ontwerp heeft een leidinggevende de operationele en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor
de productie. Dit houdt in dat hij op basis van de actieplanning de uitvoering van het werk coördineert,
maar dat de controle van algemene resultaten buiten zijn bevoegdheid valt. Kramer [2004] geeft echter
aan dat er binnen de krijgsmacht een sterke traditionele scheiding tussen controle van leidinggevenden
en uitvoering van medewerkers bestaat. Dit betekent dat er iets moet veranderen in de wijze waarop het
middenkader 'gewend' is algemene prestaties te controleren en dit binnen zijn eigen eenheid te houden.
De structurele interventie voor de controle van algemene resultaten zal dan ook alleen werken als het
middenkader hieraan meewerkt en de technostructuur voldoende inzage in de productie-eenheid
toestaat,
2.

De controle van algemene resultaten kan mede worden gebruikt om te meten [Mintzberg, 1983]. Als
nader wordt gekeken naar het ontwerp van de KMTO, dan is de afdeling KIK bevoegd om, na het meten,
adviezen te geven aan het middenkader. Dit sluit deels slechts aan bij Mintzberg, die aangeeft dat het
hogere management corrigerend optreedt op algemene resultaten. In de situatie van de KMTO behoudt
het middenkader (die zelf verantwoordelijk is voor de productie) feitelijk de bevoegdheid om te
reguleren, wat het risico met zich meebrengt dat met de adviezen van de afdeling KIK 'niets' wordt
gedaan. Hierdoor kunnen discontinuïteiten ontstaan tussen de 'check' en de 'act' in de toepassing van de
Deming-circle als besturingsprincipe. De structurele interventie voor de controle op resultaten kan alleen
optimaal functioneren als het voor de productie verantwoordelijke middenkader niet, maar de
strategische top regulerend optreedt,

3.

Ten derde moet worden gekeken naar de controle van specifieke acties. De belegging hiervan bij de
uitvoerende kern sluit aan bij de sociotechniek. De mogelijkheden die er zijn om regelend in te grijpen
zijn echter zeer beperkt. Alleen als het ingrijpen binnen de kaders van de specifieke actie valt, kan de
medewerker zelf 'regelen'. Alle wijzigingsvoorstellen kunnen niet door de uitvoerende kern gerealiseerd
worden zonder gecentraliseerde coördinatie van het middenkader.
Het beleggen van de controle van specifieke acties bij de uitvoerende kern zal dus maar deels werken
(zonder regelmogelijkheden zullen medewerkers ook minder snel geneigd zijn wijzigingsvoorstellen te
doen en zal er een negatieve invloed op het veranderingsvermogen van de organisatie zijn). Om het
vanuit sociotechnisch perspectief optimaal te laten functioneren, zijn meer afstemmings- en
regelmogelijkheden nodig in de uitvoerende kern om op specifieke acties corrigerende op te treden.

Mogelijke alternatieven en aanbevelingen ten gunste van de controle van resultaten
Geconcludeerd kan worden dat de wijze waarop de controle van resultaten bij de KMTO is ingericht,
grotendeels aansluit bij de organisatiekundige en sociotechnische theorie. Er zijn echter enkele maatregelen
nodig om het optimaal functioneren van de controle in de specifieke situatie van de KMTO te garanderen:
1. Gedurende de invoering van de KMTO zal nauwlettend bewaakt moeten worden dat de controle van
algemene resultaten door de technostructuur, onafhankelijk aan de uitvoerende eenheden wordt
uitgevoerd. Dit betekent dat het middenkader hierbij openheid van zaken moet toestaan, en dat de
strategische top hierbij motiverend op moet treden.
Het is hier van belang om kort aan te geven wat wordt bedoeld met de woorden 'motiverend optreden'.
Gemotiveerde mensen hebben motieven om bepaald gedrag te vertonen, waarmee beoogd wordt in
bepaalde behoeften te kunnen voorzien, en 'motivatie' bestaat uit de krachten die bepaald gedrag
stimuleren [naar Moorhead & Griffin, 1998]. In de situatie van de KMTO heeft het leidinggevende
middenkader de behoefte om te controleren, waardoor zij het motief hebben om juist geen openheid
van zaken toe te staan. Het aan het middenkader opdragen dit wel te doen, zal de controlebehoefte niet
veranderen, en is dus geen goede oplossing. De controlerende en gesloten 'stijl van leidinggeven'
spreekt mijns inziens vooral (secundaire) behoeften zoals autonomie en macht aan. Naast het creëren
van een mate van bewustwording van het organisatorische belang van deze onafhankelijke controle, zal
gezocht moeten worden naar voordelen, of mogelijke incentives, die met het toestaan van openheid van
zaken de behoeften van leidinggevenden aanspreken, en de genoemde secundaire behoeften zo min
mogelijk schaden. Welke voordelen dit zijn, zal uit een vervolgonderzoek moeten blijken.
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2.

De technostructuur zal haar adviezen voor wat betreft algemene resultaten, niet aan het middenkader,
maar aan de strategische top moeten uitbrengen. Op deze wijze kan de controle van algemene
resultaten optimaal functioneren 21 •
Opgemerkt moet worden dat de afdeling KIK niet alleen proactief, maar ook reactief (ten gevolge van de
begeleidingsfunctie van KIK), deelproducten van de productie-eenheden aan de geldende normen toetst.
De adviezen die hieruit voortkomen, moeten juist wel direct aan de productie-eenheden worden
gegeven, omdat deze deelproducten kunnen worden opgevat als 'specifieke acties', en de eenheden
hierop juist de vrijheid moeten hebben om regulerend op te treden;
3. Ten derde zullen meer mogelijkheden moeten worden gecreëerd voor de uitvoerende kern, om (mede
na afstemming) regelend op te treden op basis van de door hen zelf uitgevoerde controle van specifieke
acties. Het creëren van inhoudelijke afstemmings- en regelmogelijkheden (versus van de mate van
centralisatie) wordt nader behandeld in het probleemverhaal 'afstemming' in paragraaf 5.4.4.
5.4.4. Integrale kennisafstemming bij de KMTO

Interventie ter verbetering van de kennisafstemming
In de inventarisatiefase van het PITS is geconstateerd dat de integrale (kennis)afstemming stroef verloopt.
In de keuzefase is vastgelegd dat het zoveel mogelijk bij elkaar brengen van medewerkers van
gelijkgestemde kennisgebieden hiervoor een oplossing moet bieden. Hierdoor is beoogd (informele)
afstemming binnen deze gebieden te vergemakkelijken. In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat deze keuze
aansluit bij de sociotechniek, die stelt dat het zoveel mogelijk onderbrengen van werk uit één stroom in één
eenheid, een positief effect heeft op de kwaliteit van arbeid en het innoverende vermogen van de organisatie
[De Sitter, 1994]. De Sitter geeft echter aan dat dit gepaard moet gaan met het creëren van
regelmogelijkheden, terwijl in hoofdstuk 4 ook is geconstateerd dat dit niet wordt voorzien, waardoor het
beoogde effect op het veranderingsvermogen naar verwachting niet gehaald zal worden.
Om nu te kunnen beoordelen of dit effect ook voor de werkelijk ontworpen productie-eenheden
verwachtbaar is, zal de inrichting (voor wat betreft de mogelijkheden tot integrale kennisafstemming) eerst
worden toegelicht. Deze toelichting geschiedt aan de hand van figuur 5.2., waarin het onderwijsproces wordt
weergegeven op de wijze waarop het in de KMTO is ingedeeld 22 •
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Figuur 5.2./ Vereenvoudigde weergave primaire onderwijsproces KMTO

In figuur 5.2 is weergegeven hoe het primaire onderwijsproces van in- naar uitstroom is vormgegeven. Blok
A toont het eerste deel van de stroom, waar algemeen vormend vakonderwijs wordt gegeven. Dit onderwijs
is vanwege capaciteitsoverwegingen grotendeels uitbesteed aan civiele opleidingsinstanties. Het deel dat
binnen de KMTO wordt geleverd, is in de organisatie gezamenlijk met het basisvormende eerste
vakonderwijs belegd, om de uitwisseling van basiskennis (zoals wis- en natuurkunde) zo veel mogelijk te
kunnen benutten. Blok B toont het KM specifieke vakonderwijs, waar civiel herkenbare vakgebieden worden
'vertaald' tot specifieke kennis die de leerlingen in hun functie(beroeps)opleiding nodig zullen hebben. Blok C
toont het beroepsgerichte functieonderwijs, dat leerlingen voorbereidt op hun technische functie aan boord
van de operationele eenheden.
21
Met het uitkomen van dit verslag is het management van de KMTO gestart uit te werken hoe de controle van
onderwijs(ontwikkel)resultaten procedureel wordt uitgevoerd, waarin het rapporteren aan de top is opgenomen.
22
In figuur 5.2 zijn enkele 'speciaaltjes' niet opgenomen, aangezien zij minder afhankelijk zijn van de benodigde integrale
kennisafstemming. Dit zijn de managementfunctieopleidingen, operationele trainingen en eerste vakopleidingen (die een basisvormend
karakter kennen), die gezamenlijk zijn ondergebracht in de opleidingsafdeling MOM (zie figuur 5.1).
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Waar in de situatie van de gescheiden KMTS en TOKM een duidelijke koppeling tussen blok A en blok B
bestond (binnen de KMTS), is in de KMTO het onderwijs van blokBen C zoveel mogelijk gekoppeld. Om
capaciteitsredenen is het niet mogelijk geweest om:
• alle delen van blok B onder te brengen bij het daaraan gerelateerde deel van blok C, waardoor (zie ook
paragraaf 5.2.3.) de structuur deels vergelijkbaar is met een matrixorganisatie [Galbraith, 1973];
• de (niet uitbestede) delen van blok A eveneens in de opleidingseenheden onder te brengen, hoewel dit
het stroomsgewijs inrichten [in de zin van De Sitter, 1994] volledig zou maken. Aangezien de meeste
wijzigingen in de stroom 'van rechts naar links' het gevolg zijn van veranderingen in de behoefte van de
klant (waardoor nieuwe functiekennis en andere specifieke vakkennis nodig is), en aangezien het
algemeen vormende vakonderwijs een stabieler karakter heeft (aan wiskunde verandert niet zoveel), is
deze afstemming ook minder direct nodig.
De benodigde kennisafstemming in het onderwijs, en de wijze waarop deze vorm is gegeven, is in de KMTO:
• aanzienlijk tussen blok B en blok C. Hiertoe zijn de medewerkers gezamenlijk in opleidingseenheden
ondergebracht, om informele afstemming mogelijk te maken. Daarnaast is gedurende de voorbereiding
op de invoering van de KMTO in een communicatieplan vastgelegd hoe (centraal gestuurd) deze
afstemming formeel plaats moet vinden;
• redelijk tussen blok A en blok B. Hiertoe is in het communicatieplan vastgelegd hoe (centraal gestuurd)
deze afstemming formeel plaats moet vinden;
• minimaal tussen blok A en het eerste basisvormende vakonderwijs. Hiertoe zijn deze delen gezamenlijk
in een opleidingseenheid ondergebracht, om kennisuitwisseling mogelijk te maken.
Verwachtbaar effect op afstemmingsmogelijkheden
Het grotendeels stroomsgewijs inrichten van de opleidingseenheden lijkt op basis van de sociotechniek een
goede basis te bieden voor een integrale kennisafstemming [De Sitter, 1994], maar deze basis is niet
volledig als deze inrichting niet gepaard gaat met het creëren van regelmogelijkheden. Om hier nader op in
te gaan, moeten eerst de gecreëerde formele afstemmingsmogelijkheden nader bekeken worden.
Formele kennisafstemming vindt plaats op het niveau van de afdeling, met vaste gecentraliseerde
overlegstructuren, waarin het middenkader van de afdeling participeert. De 'liaison positie' die het
middenkader hierin bekleedt, brengt weer de nodige afstemming met specialisten met zich mee.
De ontwikkeling van volledige nieuwe opleidingen wordt gecoördineerd vanuit de centrale afdeling KIK,
die door participatie van het middenkader richting geeft aan het uitzetten van inhoudelijke
onderwijsontwikkelopdrachten aan de uitvoerende kern. De 'liaison positie' die het middenkader hiermee
bekleedt, brengt wederom de nodige afstemming met specialisten met zich mee23 •
De formele afstemming is dus sterk gecentraliseerd (per afdeling), en de afstemming met de
uitvoerende kern gaat door twee lagen in de hiërarchie. Verbindingsmiddelen met formele macht tussen
specialisten [Galbraith, 1973] zijn niet voorzien. Gesteld wordt dat er feitelijk geen formele
regelmogelijkheden zijn voor de uitvoerende kern, en dat inhoudelijke regulering gecentraliseerd is.
Hiermee is het probleem bij de KMTS en TOKM, in de KMTO, ondanks de stroomsgewijze inrichting, nog
niet opgelost (door een hoge mate van formalisatie en centralisatie, met kennis laag in de organisatie,
wordt het veranderingsvermogen niet zo positief beïnvloedt als beoogd).
Naast de formele mogelijkheden tot afstemming moet ook aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden
die de structuur biedt voor informele afstemming.
Informele afstemming binnen een opleidingseenheid kan gemakkelijk plaatsvinden (mensen zitten bij
elkaar), waardoor leerkansen worden geboden en een win-winsituatie wordt gecreëerd voor de vak- en
functiespecialisten . Hierin zit echter een cruciaal probleem. Namelijk dat de vak- en functiespecialisten
afkomstig zijn uit voorheen gescheiden KMTS en TOKM. Eerder is aangegeven dat de sociale- en
culturele verschillen tussen beide scholen nauwelijks aan bod zijn geweest in het project. Dus de
garantie dat deze medewerkers ook 'willen' afstemmen, kan niet worden geboden.

23

De ontwikkeling van nieuwe opleidingen die de capaciteit van de KMTO overstijgen, zullen in een projectvorm met extra capaciteit
worden uitgevoerd. Hieraan wordt in dit verslag geen nadere aandacht gegeven.
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Geconcludeerd wordt dat de grotendeels stroomsgewijs ingerichte opleidingseenheden een goede basis
vormen waarmee integrale kennisafstemming plaats kan vinden, maar als de medewerkers al met elkaar
'willen' afstemmen, dan hebben zij beperkte mogelijkheden om iets met deze wil te 'doen~ Ofwel, dat:
• het gebrek aan formele regelmogelijkheden bij de specialisten, uit sociotechnisch perspectief, er naar
verwachting toe zalleiden dat het effect op het veranderingsvermogen niet zo groot zal zijn als beoogd;
• dat de niet beoordeelde sociale- en culturele verschillen tussen KMTS en TOKM er mogelijk toe kan
leiden dat de beoogde informele afstemming niet zo effectief zal verlopen als beoogd.
Mogelijke alternatieven en aanbevelingen ten gunste van de afstemming
Om alternatieven te zoeken die de afstemmingsproblemen kunnen verminderen, moet gezocht worden naar
mogelijkheden om de scherpe kanten van centralisatie en formalisatie af te halen, en aldus regelmogelijkheden te creëren. Hoe kan het anders? Volgens Shani e.a. [2006] ligt de kern van robuustheid met
betrekking tot veranderingen in het schenken van aandacht aan de behoeften en ambities van alle
deelnemers in de omgeving van de organisatie, dus óók de belangen van de medewerker die streeft naar
autonomie [naar Harkema, 2006]. Het niet balanceren van deze belangen leidt tot negatieve effecten voor
één of meer van de belanghebbenden. Mogelijke alternatieven in de specifieke situatie van de KMTO zijn:
1. Het verminderen van de mate van formalisatie, waardoor de medewerkers van de KMTO meer ruimte
krijgen om invulling te geven aan hun taken. Hoewel dit bijdraagt aan de regelmogelijkheden van elke
medewerker, is dit naar verwachting geen reëel alternatief, aangezien de moederorganisatie een groot
stempel drukt op de wijze waarop het onderwijs van de KMTO wordt vormgegeven. Het is niet
verwachtbaar dat de mate van formalisatie in de moederorganisatie zal veranderen;
2.

Het verminderen van de mate van centralisatie, wat gepaard gaat met meer formele regelmogelijkheden
voor de medewerkers van de KMTO en volgens de sociotechniek een positief effect op het veranderingsvermogen van de organisatie heeft [De Sitter, 1994]. Dit kan gerealiseerd worden door de in het
ontwerp top-down doorgevoerde verdeling van de besturingsstructuur (bevoegdheden en
verantwoordelijkheden) vanuit een bottorn-up benadering her te bezien of alle centrale bevoegdheden
daar nu ook werkelijk moeten liggen. Dit lijkt ook een logische oplossing als vanuit organisatiekundig
perspectief wordt gekeken naar de aard van de organisatie: een professionele organisatie wordt
gekenmerkt door decentralisatie, waar specialisten in hun vakgebied besluiten nemen [Hall, 1987].
Omdat het decentraliseren een vrij 'grote' maatregel is, en de KMTO met het uitkomen van dit verslag al
wordt geïmplementeerd, is het niet reëel om te verwachten dat dit 'nu' kan worden doorgevoerd. Wel is
het reëel dat deze optie wordt opengehouden om ten tijde van de evaluatie te gebruiken, om het
veranderingsvermogen te kunnen vergroten. De mogelijkheden die de sociotechniek biedt om de
kwaliteit arbeid te vergroten (zie hoofdstuk 2), zullen bij een herbezinning leidend moeten zijn.
Voor wat betreft dit alternatief moet opgemerkt worden dat de defensie(moeder)organisatie in wezen
top-down is ontworpen voor oorlogstijd (met een maximale verdeling van werk), en het in vredestijd
decentraliseren van bevoegdheden een fundamenteel andere manier van denken van de
moederorganisatie verlangt [Kramer, 2004, blz. 246 e.v.]. Hoewel dit een positief effect op het
veranderingsvermogen zou hebben, is dit niet realistisch voor de situatie van de KMTO. In dit alternatief
wordt dan ook gedoeld op het decentraliseren van die bevoegdheden, die niet noodzakelijk centraal
belegd moeten zijn om aansluiting met de omgeving te kunnen behouden. Het onderscheiden van welke
bevoegdheden wel of niet te decentraliseren, is ingewikkeld en maakt een vervolgonderzoek
noodzakelijk. Gedacht kan worden aan het onderscheiden van operationele besluitvorming (die veel
aansluiting met de omgeving verlangt) en onderwijsinhoudelijke besluitvorming (die op basis van
specialistische kennis wordt uitgevoerd).

3.

Een derde alternatief is om meer aandacht te besteden aan de liberalisering van het leerklimaat in
samenhang met het arbeidssysteem [naar Hoogerwerf, 1997]. Het aspect 'leren' is nog niet eerder in dit
verslag aan bod gekomen, maar als het aantoonbaar is dat het arbeidssysteem een complexe
afstemming van specialisten nodig heeft, dan moet er ook vrijheid zijn in de mogelijkheden die
medewerkers hebben om vak- en functie-inhoudelijk te leren, en aldus zich te kunnen ontwikkelen. Daar
waar meer kennis in huis wordt gehaald, zijn er meer mogelijkheden om te 'zien' waar het anders kan.
Aangemerkt moet worden dat het liberaliseren van het leerklimaat ook gepaard moet gaan met de in
punt 2 genoemde decentralisatie, anders zal er gezien vanuit sociotechnisch perspectief weinig animo
zijn om met het geleerde ook daadwerkelijk iets te doen.
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In de functieomschrijvingen van de KMTO is aangegeven dat de medewerkers verantwoordelijk zijn hun
kennis en kunde op peil te houden. Echter, de KMTO kampt kwantitatief aantoonbaar met
capaciteitsproblemen, waardoor de aandacht van de medewerkers naar verwachting meer uit zal gaan
naar productie dan naar leren, en dit alternatief op het moment ook geen reëel alternatief is. Wel is het
reëel dat ook het creëren van capaciteitsruimte als optie wordt opengehouden om ten tijde van de
evaluatie te gebruiken, om het veranderingsvermogen te kunnen vergroten 24 • Steun van de
opdrachtgever van de KMTO (HOKM) is hierbij onontbeerlijk;
4.

Een laatste, en vermoedelijk voor de KMTO op dit moment meest kansrijke alternatief, is te vinden in de
organisatiekundige benadering, en omvat het naast de bestaande verbindingsmiddelen (liaison posities
in het middenkader en vaste commissies die centraal worden gereguleerd), verbindingsmiddelen in te
richten met formele macht Een mogelijkheid wordt gegeven door Galbraith [1973] in het aanstellen van
integratiemanagers. Een integratiemanager is in feite een liaison positie, met formeel gezag. Het formele
gezag omvat een aantal afdelingsoverstijgende besluitvormingsprocessen, maar per definitie geen gezag
over het personeel in de afdelingen. De integratiemanager stuurt het gedrag van de afdelingen, met zijn
beslisbevoegdheid, maar nog meer met onderhandelingsvaardigheid, waarin zij/hij de belangen van alle
partijen moet bewaken.
Het is realiseerbaar om/ in de afdeling KIIÇ integratiemanagers op te nemen die de 'adviesror van het
bureau kennismanagement voor wat betreft de afstemming in de onderwijsstroom aansterken. Hiermee
kan directe formele afstemming tussen specialisten plaatsvinden, zonder centrale regulering van het
middenkader. De specialist kan hier gemakkelijk zijn spreekwoordelijke 'ei' kwijt, wat mijns inziens
sociale voordelen heeft, en de formele afdelingsoverstijgende afstemming is geborgd, wat mijns inziens
voordelen voor de organisatie heeft. Opgemerkt moet worden dat dit alternatief niet direct de
regelmogelijkheden van het individu vergroot, en daarom alternatief 2 niet overbodig maakt.

Afstemmingsproblemen vormen inmiddels het centrale thema van dit hoofdstuk. In de actieplanning en in de
controle van specifieke acties (de vorige twee paragrafen) zijn deze problemen ook aan de orde geweest.
Met bovengenoemde alternatieven kunnen nu oplossingen voor deze problemen geboden worden:
• Voor wat betreft het verbeteren van de controle op specifieke acties kan winst worden behaald in het
boven beschreven alternatief 2. Indien medewerkers meer zeggenschap over inhoud van hun werk (hun
lessen of trainingen) hebben, zonder dat dit centraal gereguleerd wordt, en binnen de opgelegde
inhoudelijke kaders regelend kunnen optreden, dan zullen de medewerkers uit sociotechnisch perspectief
meer mogelijkheden- en meer bereidheid- hebben om continue kwaliteitsverbeteringendoor te voeren.
Een nadere (onderwijsinhoudelijke) beschouwing, over welke inhoudelijke regeling niet noodzakelijk bij
het middenkader hoeft te liggen, is hier dus nodig;
• Voor wat betreft de verbetering van de afstemming bij de actieplanning kan eveneens veel winst worden
behaald met alternatief 2, maar gezien de capaciteitsproblemen zal het decentraliseren niet zozeer in het
decentraliseren van de actieplanning liggen, maar in het decentraliseren van de afstemming over de
actieplanning, waardoor (in aansluiting op de organisatiekunde) besluitvorming op basis van de juiste
kennis plaats kan vinden. De afstemming die nu tussen bureau P&C en het middenkader plaatsvindt, is
misschien soms, maar niet altijd de afstemming tussen bureau P&C en de specialist. Daar waar deze
afstemming kan worden gedecentraliseerd, kan de afstemming drastisch worden vereenvoudigd. Een
nadere beschouwing hierop is dus noodzakelijk.
Welk alternatief voor welk probleemverhaal ook geboden wordt, decentraliseren en het creëren van
regelmogelijkheden voor de uitvoerende kern zal indruisen tegen de wens van het middenkader (dat streeft
naar controle). Het doorbreken van de binnen defensie [naar Kramer, 2004] herkenbare traditionele
scheiding tussen controle en uitvoering kan, zoals eerder genoemd, gestimuleerd worden als het hogere
management van de KMTO zich hier bewust van is, en als zij op dit gebied motiverend optreedt.

5.5. Conclusies ontwerp
Het ontwerp van de KMTO omvat grotendeels alle elementen die vanuit de organisatiekundige benadering
thuishoren in een organisatieontwerp. De ontbrekende elementen (de mate van standaardisatie van
24
Overigens is het zo dat het creëren van capaciteitsruimte niet alleen zijn effect op het leren zal hebben, maar ook op de tijd die er is
om na het verwerven van kennis ook nieuw onderwijs te ontwikkelen .
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vaardigheden en de benodigde verbindingsmiddelen) zijn gedurende de voorbereiding op de invoering van
de KMTO opgeleverd, en maken als zodanig het ontwerp compleet.
Als gekeken wordt 'hoe' het ontwerp heeft vorm gekregen, dan zijn twee conclusies te trekken:
• Door de participatie van alle disciplines is een platform gecreëerd waar ontwerpkeuzes zijn getoetst op
hun toepasbaarheid, en waarmee problemen die kunnen ontstaan bij het doorvoeren van veranderingen
vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Echter, niet alle keuzes konden in consensus gemaakt worden,
wat negatieve gevolgen kan hebben voor het slagen van de interventie (draagvlakproblemen). De
keuzes die wel in consensus zijn gemaakt, zijn gemaakt in de sociale- en culturele context van de
verschillen tussen KMTS en TOKM. Hierdoor zijn werkelijke meningen mogelijk niet uitgesproken;
• Het opgelegde gebruik van het KM3-fasenmodel heeft geleid tot het top-down ontwerpen van zowel de
productie- als de besturingsstructuur, waardoor gezien vanuit een sociotechnische benadering, het
ontwerp geneigd is te centraliseren, met mogelijke negatieve gevolgen voor het veranderingsvermogen
van de KMTO. De negatieve gevolgen van de hoge mate van centralisatie zijn in dit hoofdstuk ook
gebleken. Aangemerkt moet worden dat de hoge mate van centralisatie beslist niet alleen maar het
gevolg is van het top-down ontwerp, maar dat de methode decentralisatie wel ontmoedigt.
Daarnaast zijn in dit hoofdstuk met behulp van de organisatie(sociologische)theorie conclusies getrokken
over de werkbaarheid van het organisatieontwerp, voor wat betreft de drie probleemverhalen uit de
diagnose, en zijn in een contingentiebenadering voor de specifieke situatie van de KMTO aanbevelingen
gedaan om de werkbaarheid te verbeteren. De kernconclusies zijn dat:
1. voor wat betreft de inrichting van de actieplanning, het vanuit een organisatiekundig perspectief
verwachtbaar is dat deze moet kunnen werken, als de planning stabiel blijft. Omdat de praktijk leert dat
de planning juist niet stabiel is, is het aan te bevelen om nader te beschouwen in welke gevallen de
afstemming over de actieplanning gedecentraliseerd kan worden tot het niveau van de specialist;
2. voor wat betreft inrichting van de controle van resultaten, het vanuit een organisatiekundig perspectief
verwachtbaar is dat deze moet kunnen werken, maar dat enkele maatregelen het effect van de
interventie kunnen optimaliseren. Er zal bewaakt moeten worden dat de technostructuur de controle van
algemene resultaten onafhankelijk uit kan voeren, de technostructuur zal haar adviezen voor wat betreft
algemene resultaten niet aan het middenkader maar aan de strategische top moeten uitbrengen, en er
moeten (vanuit sociotechnisch perspectief) meer mogelijkheden voor de uitvoerende kern worden
gecreëerd om regelend op te kunnen treden op basis van de uitgevoerde controle van specifieke acties;
3. voor wat betreft de problemen in de integrale kennisafstemming, de grotendeels stroomsgewijs
ingerichte opleidingseenheden volgens de sociotechniek een goede basis vormen, maar dat het gebrek
aan regelmogelijkheden bij de specialisten er naar verwachting toe zalleiden dat het effect op het
veranderingsvermogen niet zo groot zal zijn als beoogd. Reële alternatieven voor de KMTO (ten gunste
van het veranderingsvermogen) zijn om die delen in de besluitvorming waar specialistische kennis
benodigd is te decentraliseren, of om gepaard met een mate van decentralisatie ruimte te bieden om te
kunnen leren, of om het in de afdeling KIK op te nemen van integratiemanagers die met formele macht
de integrale afstemming tussen specialisten kunnen reguleren.
Terugkijkend naar de afbakening van dit verslag met behulp van het 7-5 model in hoofdstuk 1, kan ook voor
het ontwerp worden geconcludeerd dat een reflectie alleen vanuit het structurele perspectief onvolledig is. In
dit hoofdstuk is (evenals in de diagnose) waar te nemen dat de relaties tussen het aspectsysteem 'structuur'
en onderdelen van de aspectsystemen 'stijl', 'mensen' en 'gedeelde waarden', meer aandacht nodig hebben,
om op de robuustheid van het ontwerp te reflecteren. Immers:
• de stijl (Style) van het midden- en hogere management, dat een traditionele hang naar controle heeft,
druist in tegen het merendeel van de geboden alternatieven om het ontwerp van de KMTO succesvoller
te maken. Bewustwording bij het management van het belang van decentralisatie, en het toestaan van
inzage in de bedrijfsvoering van de eenheden door de technostructuur, is van groot belang voor het
welslagen van deze alternatieven. De motiverende rol die het hogere management hierin moet spelen, is
in dit hoofdstuk kort aan de orde geweest;
• sociale- en culturele aspecten (Staff en Shared values) zijn sterk onderbelicht gebleven in het PITS,
waardoor het risico bestaat dat deze aspecten een sterke negatieve invloed hebben op het slagen van
de beoogde integrale afstemming tussen de medewerkers van de voormalige KMTS en TOKM. In
hoofdstuk 6 zal hier nader op worden ingegaan.
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6. PERSOONLIJKE REFLECTIE
6.1. Inleidend
Terugkijkend op de uitvoering van het Project Integratie Technische Scholen (het PITS) kan de vraag gesteld
worden 'wat' meer (of andere) aandacht in het PITS had gekregen, als op voorhand bekend was geweest
wat in hoofdstuk 4 en 5 naar voren is gekomen.
Ten eerste zal in paragraaf 6.2 een persoonlijke reflectie worden gegeven op de wijze waarop het PITS is
uitgevoerd, en zullen vijf diagnostische- en ontwerpelementen aan bod komen die, als het project in zijn
geheel opnieuw zou worden uitgevoerd, mijns inziens anders vorm zouden moeten krijgen.
Ten tweede zal in paragraaf 6.3 worden gereflecteerd op de sociale- en culturele verschillen tussendeKMTS
en de TOKM, de implicaties die deze hebben voor het welslagen van de verandering, en welke maatregelen
genomen hadden moeten worden (en eventueel nog kunnen worden) om aan deze verschillen het hoofd te
bieden. De reden dat er voor is gekozen om hier de manier hoe met 'mensen' en 'gedeelde waarden'
( aspectsystemen van het 7-S model) is omgegaan de specifieke aandacht te geven, is dat de invloed van de
sociale- en culturele context waarin vele keuzes in het PITS zijn gemaakt, als rode draad door de reflecties
van hoofdstuk 4 en 5 heeft gelopen.
Tot slot zal in paragraaf 6.4. worden ingegaan op de aanbevolen decentralisatie van onderwijsinhoudelijke
besluitvorming. De reden dat er voor is gekozen om dit onderdeel van de aanbevelingen in hoofdstuk 5
nader te bespreken, is dat het decentraliseren en creëren van regelmogelijkheden, vanuit sociotechnisch
perspectief, een groot effect op het gewenste veranderingsvermogen kan hebben, maar dat dit grotendeels
indruist tegen de controlerende en gesloten 'stijl' (aspectsysteem van het 7-S model) van leidinggeven
binnen defensie. In deze paragraaf wordt hieromtrent kort enige stof tot nadenken geboden.

6.2. Reflectie op de gevolgde procedure
6.2.1. Afbakening

In de vorige paragraaf is aangegeven dat enkele in de theorie van belang geachte diagnostische- en
ontwerpelementen in het PITS niet, of niet juist, zijn uitgevoerd. Mijns inziens verdienen vijf elementen
hiervan de bijzondere aandacht:
1. De SWOT-analyse, die in de inventarisatiefase alleen is uitgevoerd met een interne focus (zie hoofdstuk
4), waardoor mogelijk problemen kunnen ontstaan in de aansluiting met de omgeving;
2. Het veranderingsvermogen, dat niet is getoetst aan de sociotechnische kenmerken van KMTS en TOKM
(zie hoofdstuk 4), wat negatieve gevolgen voor het slagen van het veranderingsproces kan hebben;
3. De analyse van diagnostische gegevens, die heeft plaatsgevonden alleen op basis van common sense,
(zie hoofdstuk 4), waardoor mogelijk niet de werkelijke problemen zijn doorgrond;
4. De gehanteerde ontwerpmethodiek, die top-down is georiënteerd, waardoor het ontwerp geneigd is te
centraliseren, met negatieve gevolgen voor het innoverende vermogen van de KMTO (zie hoofdstuk 5);
5. De keuze voor oplossingsrichtingen en de ontwerpkeuzes, die zijn gemaakt op basis van common sense,
waar niet is gekeken naar het theoretisch te verwachten effect van interventies (zie hoofdstuk 4 en 5);
6.2.2. De SWOT-analyse

Volgens Kotier [1997] moet het strategische planningsproces van een organisatie (doelen formuleren,
strategie formuleren, programma formuleren, implementeren, feedback en controle) worden voorafgegaan
door het formuleren van een missiestatement en het uitvoeren van een SWOT-analyse. Deze SWOT-analyse
kan, op basis van een analyse van de interne- en externe omgeving van de organisatie, richting geven aan
'hoe' en 'waarmee' de organisatie (vanuit een marketingperspectief) wil opereren. De externe analyse omvat
het bepalen van de kansen ( Opportunities) en bedreigingen ( Threats), die de omgeving biedt, waarop de
organisatie zich kan richten, of waaraan zij het hoofd moet bieden. De interne analyse omvat een sterkte- en
zwakteanalyse (Strenghts and Weaknesses) van de interne omgeving.
In analogie met dit 'marketingperspectief' van Kotler, is in het PITS een SWOT-analyse van de interne
omgeving vandeKMTS en de TOKM gemaakt, om te bepalen welke sterke punten in het ontwerp van de
KMTO overeind moeten blijven, en voor welke zwakke punten in het ontwerp oplossingen gezocht moeten
worden. Deze gegevens zijn in de diagnose meegenomen.
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Opgemerkt moet worden dat de SWOT-analyse in het PITS hoofdzakelijk met een interne focus is gemaakt,
en maar zeer beperkt is gekeken naar knelpunten in de relatie met de externe omgeving. Dit komt voort uit
het feit dat de 'hogere' reorganisatie bij de staf van Opleidingen Koninklijke Marine (OKM) de omgeving van
alle OKM-scholen, en de koppelvlakken tussen de omgeving en OKM, heeft vastgelegd.
Het abstractieniveau waarin de reorganisatie van staf OKM is uitgevoerd, is echter veel hoger dan het
abstractieniveau van het PITS. Dit betekent dat het risico bestaat dat in de detailverdeling van werk bij de
KMTO, niet de beoogde soepele aansluiting met de omgeving van de KMTO wordt verkregen. Immers, hier is
de mate waarin de aansluiting voldoet alleen beoordeeld met common sense, en niet op basis van een
gedetailleerde analyse van de externe omgeving.
Het was mijns inziens dan ook beter geweest als vooraf aan het reorganisatieproces op een systematische
wijze de (ontwikkelingen in de) externe omgeving vandeKMTS en de TOKM was geanalyseerd, om op het
detailniveau van het PITS de noodzakelijke koppelvlakken tussen de KMTO en haar omgeving vast te leggen.
6.2.3. Het veranderingsvermogen

In hoofdstuk 4 is aangetoond dat het toetsen van het veranderingsvermogen (en -bereidheid), gedurende de
verkenningsfase van een organisatiediagnose, een positief effect op het welslagen van de verandering kan
hebben, omdat op basis van de toets het veranderingsproces kan worden afgestemd op de specifieke
sociotechnische kenmerken van de organisatie [Harrison, 1987].
Boonstra [2000] stelt dat vele veranderingsprocessen in organisaties vroegtijdig vastlopen, of niet het
beoogde resultaat bereiken, omdat gekeken wordt naar één of meer individuele perspectieven van de
organisatie, terwijl deze perspectieven vaak samengaan en elkaar zelfs versterken. Daarnaast stelt Boonstra
dat de wijze waarop deze perspectieven in het veranderingsproces worden meegenomen, afhankelijk is van
de aanpak van managers of adviseurs in het veranderingsproces, terwijl de medewerkers deze aanpak
wellicht heel anders ervaren. Dit kan een negatief effect op de veranderingsbereidheid van de medewerkers
hebben. Het gevoel ontstaat dat 'de verkeerde dingen op de verkeerde manier worden aangepakt'.
Om het veranderingsvermogen (en -bereidheid) te toetsen, en om het veranderingsproces op de resultaten
hiervan af te kunnen stemmen, is door Werkman e.a. [2001] een methodiek ontwikkeld, die op basis van
een vragenlijstonderzoek de medewerkers in staat stelt hun mening over de specifieke kenmerken van de
organisatie en van het beoogde veranderingsproces, weer te geven. Deze methodiek biedt de 'veranderaar'
veel houvast bij het bepalen van wat volgens de organisatie 'de juiste dingen op de juiste manier' zijn.
Gedurende de inventarisatiefase van het PITS is alleen aandacht besteed aan wat de medewerkers 'mis'
vinden aan de organisatiestructuur van de KMTS en de TOKM. Er is geen aandacht besteed aan andere
aspectsystemen of de wijze waarop het veranderproces moet worden ingericht. De wijze waarop het PITS is
aangepakt (en de aspecten die de aandacht - niet - hebben gehad), kunnen dus een negatief effect op het
welslagen van de totstandkoming van de KMTO hebben. Of dit ook werkelijk zo is, kan op dit moment (ten
tijde van het inzetten van de feitelijke verandering) nog niet worden gezegd.
Het gaat voor dit verslag te ver om de mogelijke toepassing van de methodiek van Werkman e.a. op het
PITS verder toe te lichten, maar opgemerkt moet worden dat het een methodiek is die al bij meerdere
symposia aan defensie is gepresenteerd, en dat het een gemakkelijk te hanteren (maar tijdrovende)
methodiek is om, vooraf aan een in te zetten verandering, te onderzoeken wat volgens de organisatie 'de
juiste dingen op de juiste manier' zijn. Het was mijns inziens dan ook zeer realiseerbaar geweest om deze
methodiek in het PITS toe te passen, waardoor de inrichting van het veranderproces beter op de specifieke
kenmerken van deKMTS en de TOKM had kunnen worden afgestemd.
6.2.4. De analyse van diagnostische gegevens

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat gedurende de analysefase van een organisatiediagnose gewerkt moet
worden met wetenschappelijke methoden, om methodisch de werkelijke problemen binnen een organisatie
te kunnen doorgronden [Harrison, 1987]. Er is tevens geconcludeerd dat het analyseren van diagnostische
gegevens louter met common sense, zoals in het PITS, het risico met zich meebrengt dat de invloed van
niet-objectiviteit, en de invloed van groepsprocessen in de discussies van het CMT, negatief kunnen zijn op
de kwaliteit of volledigheid van de diagnostische conclusies.
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Nu in hoofdstuk 4 de diagnostische gegevens uit het PITS opnieuw zijn beoordeeld, door gebruik te maken
van een stroomdiagnosediagram [Porras, 1987], is aangetoond voor welke drie kernprobleemverhalen
binnen de KMTS en de TOKM een oplossing gezocht had moeten worden in het PITS. Opvallend is dat de
probleemgebieden afkomstig uit de stroomanalyse zeer sterke overeenkomsten vertonen met de op te
lossen problemen genoemd in de intentieverklaring van het PITS. Wat dat betreft heeft het PITS de plank
dus niet misgeslagen, maar dit biedt allesbehalve de garantie dat het werken met common senseen het
werken met een methodische analyse altijd dezelfde resultaten opleveren.

Mijns inziens zou een methodische analyse in het PITS op zijn plaats zijn geweest Zeker aangezien het
stroomdiagnosediagram niet alleen organisatiestructurele problemen toont, maar ook achterliggende
problemen in andere aspectsystemen inzichtelijk maakt Zo is in hoofdstuk 4 aangetoond dat de bestaande
sociale- en culturele problemen een grote invloed hebben op de stroeve integrale afstemming van kennis. Dit
is een probleem dat gedurende de doorlooptijd van het PITS is 'gevoeld', maar waar nooit open over is
gesproken, en nooit op is gehandeld. Mogelijk zijn problemen in andere aspectsystemen ook niet doorgrond.
6.2.5. De gehanteerde ontwerpmethodiek

Hoewel in hoofdstuk 5 is aangetoond dat alle elementen die in een organisatieontwerp thuishoren (uit
organisatiekundig perspectief) in het PITS aan bod zijn gekomen, zijn kanttekeningen te plaatsen bij de
implicaties die het hanteren van het KM3-fasenmodel met zich meebrengt. Deze methodiek leidt de
ontwerper door de verschillende ontwerpelementen van een organisatie, maar brengt een sterke top-down
georiënteerde werkwijze met zich mee. Vanuit sociotechnisch perspectief is aangetoond dat dit ertoe zal
leiden dat de organisatie geneigd zal zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden 'hoog' en soms 'te hoog'
in de organisatie te beleggen [De Sitter, 1994]. Vanuit het perspectief van het management (streven naar
controle [Harkema, 2000]) is dit wel begrijpelijk, maar centraliseren gaat gepaard met een gebrek aan
regelmogelijkheden bij de uitvoerende kern, dat leidt tot een lager veranderingsvermogen [De Sitter, 1994].
Gezien het feit dat in hoofdstuk 4 is geconstateerd dat het vermogen om met verandering om te gaan juist
een probleem is bij de KMTS en de TOKM, en gezien de complexiteit van het kennisintensieve
onderwijsproces (waar kennis laag in de organisatie zit), zou in het PITS juist gestreefd moeten worden naar
een grotere mate van decentralisatie. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door een bottom-up
georiënteerde benadering van het ontwerp te hanteren.
Het gebruik van het KM3-fasenmodel in het PITS is echter een opgelegde randvoorwaarde geweest, wat
betekent dat het bottom-up benaderen van het ontwerp wordt uitgesloten. Echter, het KM3-fasenmodel laat
voldoende ruimte om gedurende de verdeling van werk, binnen de eenmaal ontworpen afdelingen, méér te
decentraliseren dan nu het geval is geweest. Dit had met enkele maatregelen gestimuleerd kunnen worden :
• Binnen een top-down ontworpen afdeling, kunnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (van
de eenmaal verdeelde processen) bottom-up aan de geraamde arbeidsplaatsen worden toegewezen. Het
KM3-fasenmodel laat immers de wijze waarop werk binnen een afdeling over de medewerkers wordt
verdeeld, vrij. Hoewel er altijd processen zullen zijn waar een gecentraliseerde controle op zijn plaats is,
zeker gezien de aansluiting die verkregen moet worden met de sterk gecentraliseerde
moederorganisatie, kunnen bij de verdeling van werk vragen gesteld worden als "moet dat nu echt zo
centraal, of komt het voort uit een streven naar controle en kan het echt niet lager worden belegd?";
• Vooraf aan de verdeling van werk kan bij het management, en bij alle deelnemers aan het CMT, een
mate van bewustwording worden gecreëerd van invloed van (de)centralisatie. Zeker in situaties waar de
technologie (het onderwijsproces) complex is, en als gestreefd moet worden naar een hogere
'slagkracht', is deze bewustwording van groot belang.
6.2.6. Het kiezen voor oplossingsrichtingen en het maken van ontwerpkeuzes

Hoewel keuzes die gemaakt worden in het diagnosticeren of ontwerpen van organisaties mijns inziens nooit
zijn 'voorgeschreven' met panklare oplossingen uit de theorie, maar altijd onderhevig zijn aan de specifieke
situatie van de organisatie (zoals beschreven in de contingentiebenadering in hoofdstuk 2), biedt de theorie
veel houvast in het uitspreken van verwachtingen over de effecten van interventies [naar Dijkstra & Van
Eijnatten, 2002]. Theoretische wetmatigheden (of causale relaties) kunnen in samenhang met de specifieke
condities van een organisatie houvast bieden om verwachtingen over de werkbaarheid van voorgestelde
interventies uit te spreken. Immers, de theorie komt voort uit eerdere met onderzoek opgedane ervaringen.
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In het PITS zijn de gemaakte keuzes alleen gebaseerd op de ervaring van de deelnemers van het CMT, en
op het gebruik van common sense. Er heeft geen benchmarking bij andere organisaties of met de theorie
plaatsgevonden. Hierdoor kunnen de gemaakte keuzes mogelijk leiden tot situaties die onwerkbaar of
onvolledig blijken te zijn. In hoofdstuk 5 is ook aangetoond dat vele keuzes in het PITS een goede basis
vormen om de geconstateerde problemen op te lossen, maar dat er op basis van de theorie aanbevelingen
zijn te doen, die de werkbaarheid van de interventies kunnen verbeteren.
Hoewel het PITS (qua beschikbare tijd en expertise) zich niet heeft geleend om keuzes theoretisch of met
benchmarking van elders opgedane ervaring te toetsen, is het mijns inziens noodzakelijk in elk
(re)organisatieproject de gelegenheid te zoeken dit uit te voeren, om daarmee de slagingskans van het
project te vergroten. Immers, waarom het spreekwoordelijke wiel opnieuw uitvinden, als voordeel uit eerder
opgedane ervaringen kan worden gehaald.

6.3. Reflectie op sociale- en culturele aspecten
6.3.1. Afbakening

De knelpunten voortkomend uit de sociale- en culturele verschillen tussendeKMTS en de TOKM hebben als
rode draad door de reflecties van hoofdstuk 4 en 5 gelopen. Samenvattend:
1. Ten opzichte van de militaire bedrijfscultuur van de moederorganisatie (en de TOKM) heeftdeKMTS zich
enigszins geïsoleerd. Er bestaat zelfs enig wantrouwen richting de moederorganisatie en de TOKM. De
KMTS wordt sterk beïnvloed door de bedrijfscultuur van het (burger)docentenkorps. De TOKM bestaat
echter vooral uit militairen, die driejaarlijks van arbeidsplaats wisselen en gewoon zijn te werken in een
militaire 'opdracht en uitvoering' cultuur. Dit sluit niet aan bij de vooral civielgeoriënteerde cultuur van de
KMTS en bij de complexiteit van het kennisintensieve onderwijsproces (zie hoofdstuk 3);
2. Deze sociale- en culturele verschillen zijn in het PITS niet aan de orde geweest. Dit:
a. is debet geweest aan de uitloop van het project (zie hoofdstuk 3), vanwege de benodigde tijd om
zoveel mogelijk in consensus ontwerpkeuzes te maken, en om conflicten en weerstand te
overwinnen;
b. kan van grote invloed zijn geweest op de diagnostische activiteiten in het PITS. Het is immers de
vraag in hoeverre de deelnemers aan het CMT ook werkelijk in staat zijn geweest hun argumenten
te verwoorden, en in hoeverre de werkelijke problemen zichtbaar zijn gemaakt (zie hoofdstuk 4);
c. kan van grote invloed zijn op de mate waarin de gemaakte keuzes ook werkelijk 'werkbaar' zullen
blijken te zijn, als de sociale- en culturele verschillen samenkomen in de KMTO. Niet in het minst is
dit van invloed op de structurele mogelijkheden die zijn gecreëerd om de afstemming tussen- en
binnen opleidingseenheden te verbeteren (zie hoofdstuk 5).
Om op deze constateringen te reflecteren, zullen twee vragen beantwoord worden:
1. Wat had er anders gedaan kunnen worden om met de sociale- en culturele verschillen (en de daaruit
2.

volgende conflicten en weerstand) om te gaan?
Welke maatregelen kunnen het risico, dat voor de beoogde integrale afstemming tussen (voormalig)
KMTS- en TOKM-medewerkers bestaat (men 'wil' niet afstemmen), verminderen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal gebruik worden gemaakt van de in hoofdstuk 2
gepresenteerde theoretische achtergrond over organisatiecultuur, (omgaan met) conflicten, en (omgaan
met) weerstand tegen verandering. De samenhang die bestaat tussen deze aspecten, en de wijze waarop de
geformuleerde vragen worden beantwoord, is weergegeven in het denkschema getoond figuur 6.1.
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Figuur 6.1.; Denkschema sociale- en culture/e kne!punten in het PITS

In de volgende paragrafen zullen de vier in figuur 6.1 gemarkeerde punten besproken worden, door de
theoretische achtergrond aan het PITS te relateren, met als doel aan te kunnen geven op welke wijze aan
deze aspecten aandacht besteed had moeten worden, en welke maatregelen mogelijk het negatieve effect
op het welslagen van de verandering kunnen verminderen. De punten zijn:
1.

2.

3.

4.

Stroom 1 betreft de directe invloed die het gebrek aan aandacht voor cultuurheeft op de wil die in de
KMTO zal ontstaan om samen te werken, en in het bijzonder om onderling af te stemmen tussen
voormalig KMTS- en TOKM-medewerkers;
Stroom 2 betreft de invloed die het gebrek aan aandacht voor cultuur, de wijze waarop met conflicten is
omgegaan, en andere factoren, hebben gehad op het ontstaan van weerstandin het veranderproces, en
de vraag in hoeverre de juiste maatregelen om hier mee om te gaan zijn genomen;
Stroom 3 betreft de invloed die het gebrek aan aandacht voor cultuur, de wijze waarop met weerstand is
omgegaan, en andere factoren, hebben gehad op het ontstaan van conflicten in het veranderproces, en
de vraag in hoeverre de juiste maatregelen om hier mee om te gaan zijn genomen;
Het vierde punt toont hoe bovengenoemde punten gezamenlijk de 'wil' om samen te werken in de KMTO
bepalen. De culturele verschillen (en de wijze waarop hiermee is omgegaan) komen samen in de KMTO,
en bepalen in hoeverre de beoogde integrale afstemming nu zal 'werken', ofwel in hoeverre het ontwerp
vanuit cultureel perspectief robuust is, en welke maatregelen eventueel nu nog zijn te nemen.

Orn in de beschouwing van deze punten gefundeerde uitspraken te doen over de bestaande
organisatiecultuur van KMTS en TOKM, is mijns inziens een vervolgonderzoek nodig. Daarom zal de
beschouwing zijn gebaseerd op een mening over de bestaande cultuur, en op een persoonlijke interpretatie
van de invloed die deze cultuur heeft gehad op de geconstateerde knelpunten.

6.3.2. Directe invloed van gebrek aan aandacht voor cultuur
De cultuur van de KMTS en de TOKM
Orn de directe invloed van het gebrek aan aandacht voor cultuur te beschouwen, zullen KMTS en TOKM eerst
in tabel 6.1. met elkaar worden vergeleken aan de hand van het raamwerk van Ouchi [1981]. De
belangrijkste constateringen uit tabel 6.1. zijn dat (ten opzichte van de TOKM) de medewerkers van de
KMTS gewend zijn meer macht te hebben, op basis van hun langere ervaring; zij veel ruimte krijgen om aan
persoonlijke belangen (vrijheden en verworven rechten) gevolg te geven; en dat zij een grotere cohesie in
de groep kennen, en het gevoel hebben gezamenlijk naar het eindproduct te werken.
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De TOKM is minder sterk verbonden aan haar
voornamelijk militair personeel, vanwege de frequente
wisselingen in de militaire loopbaan. De belangen van
de medewerkers spelen hierdoor een aan het
Door de frequente personele verschuivingen binnen
CZSK, wordt de performance van medewerkers gericht
gemeten, wat vooral het kortetermijndenken van de

Evaluatie

Carrière

Controle

Controle over het werk is beperkt. Voor docenten
wordt het 'wat' vastgelegd, het 'hoe' niet. Controle
volgt meer dan bij de TOKM uit informele en
impliciete culturele waarden.

Besluitvorming

Besluitvorming wordt centraal uitgevoerd, maar
(informele) participatie van specialisten is beoogd in
de verschillende nvt>,rlt>rlc:t'rl
De verantwoordelijkheid voor besluiten wordt
centraal gedragen, maar door de beoogde
participatie ontstaat het gevoel van een 'gedeelde'

Verantwoordelijkheid

"

I

Persoonlijke
aandacht

Besluitvorming wordt individueel (door het
management) uitgevoerd. Overlegstructuren hebben
een informerende rol.
De verantwoordelijkheid voor besluiten wordt centraal
gedragen, en de medewerkers dragen deze
verantwoordelijkheid gevoelsmatig niet. Het gevoel

Er bestaat een redelijke aandacht voor de
persoonlijke situatie van de medewerkers, dat wordt
versterkt door de mate van longterm employment,
waardoor men elkaar al
kent.

Er bestaat een redelijke aandacht voor de persoonlijke
situatie van de medewerkers, vooral voortkomende uit
de "teamgeest" van militairen, die elkaar vaak nog
kennen uit \fnr.rn::o,::onrlt> nll::.::.t-cino~t>n
Tabel 6.1; Culturele waarden bijdeKMTS en de TOKM

De cultuurverschillen in de KMTO
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat de KMTO een sterk gecentraliseerde en geformaliseerde structuur heeft, waarin
veel van de vrijheden vandeKMTS zijn verdwenen. Dit is later in de voorbereiding op de invoering versterkt,
omdat veel van de interne arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de KMTO zijn aangesloten bij de
moederorganisatie, terwijl de KMTS zich in het verleden hierin een 'geïsoleerde' positie had verworven, en
aan de medewerkers veel vrijheden werden toegekend, voortkomend uit informele en impliciete culturele
waarden.
Hierdoor is het verwachtbaar dat de cultuur van de KMTO meer naar de TOKM dan naardeKMTS zal neigen.
Dit hoeft op zich geen belemmering voor de performance van de organisatie te zijn, maar de 'wil' die er
vooral bij voormalig KMTS-medewerkers bestaat om samen te werken, is wel sterk afhankelijk van hoe in het
PITS met deze cultuurverandering is omgegaan. Omdat in het PITS geen aandacht is besteed aan deze
cultuurverandering, is het verwachtbaar dat (vooral voor voormalig KMTS-medewerkers):
• de weerstand tegen voorgenomen maatregelen aanzienlijk zal zijn, dat conflicten zullen ontstaan, en dat
de beoogde soepele samenwerking in de KMTO vooralsnog niet soepel zal verlopen. Immers, de gronden
voor weerstand en conflicten in het project, veelal veroorzaakt door de beperkte aandacht voor de
culturele verschillen tussendeKMTS en de TOKM, zijn nog steeds aanwezig in de KMTO;
• het gevoel zal bestaan dat zij 'nieuwe' culturele waarden krijgen opgedrongen, waarvan zij de
meerwaarde niet zien, en zij gegeven hun achtergrond ook niet volledig achter staan. Ofwel, de
voorgenomen maatregelen worden bij deze groep niet gedragen, en zonder draagvlak zal de maatregel
nooit het beoogde positieve effect hebben op de samenwerking.
Opvallend is dat in het project de keuzes zijn gemaakt (grotendeels) met participatie van alle betrokken
disciplines, waardoor verwacht werd dat er voldoende draagvlak voor deze keuzes bestond. Er is echter in
hoofdstuk 4 en 5 al aangegeven dat de context waarin deze keuzes zijn gemaakt gekleurd is geweest. Vooral
ten gevolgde van de ontstane conflicten zijn situaties ontstaan waarin keuzes schijnbaar in consensus zijn
gemaakt, maar dat vele belanghebbenden niet in staat zijn geweest 'hun' argumenten ter tafel te brengen
(zie paragraaf 6.3.4.) .
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Hoe anders?
Om een cultuurverandering teweeg te brengen moet aandacht besteed worden aan het managen van deze
cultuurverandering, door het aan elkaar verbinden van strategische en culturele waarden, en het formuleren
van een gedragen en realistischevisie die deze culturele waarden ondersteunt [Moorhead & Griffin, 1998].
Deze maatregel had in het project uitgevoerd moeten worden, voorafgegaan door een gedragen onderzoek
naar de organisatiecultuur bijdeKMTS en de TOKM, waardoor een grote bron van weerstand en conflicten
weggenomen had kunnen worden.
Hoewel 'te laat', is het mijns inziens echter aan te bevelen alsnog aandacht aan de cultuurverandering te
besteden, om het negatieve effect van de verwachte weerstand te verminderen. De sleutel moet liggen in de
woorden gedragen visie. Er zal veel tijd en een open overleg nodig zijn om een gedragen visie te
ontwikkelen, maar het positieve effect op de beoogde samenwerking zal aanzienlijk zijn.
Tot slot moet aandacht besteed worden aan het ontstaan van een multiculturele organisatie (door verschillen
in achtergrond en ervaring). Een multiculturele organisatie kan veel voordelen bieden (zie hoofdstuk 2). Voor
de KMTO zijn de belangrijkste voordelen creativiteit (verschillende perspectieven verhogen de creativiteit en
aldus het innoverende vermogen), probleemoplossing (besluitvorming verbetert kwalitatief door
verschillende perspectieven te benutten), en systeemflexibiliteit (het op waarde schatten van verschillende
perspectieven maakt de organisatie flexibeler om met verandering om te gaan).
Het behouden van diversiteit in de KMTO zal dus naar verwachting een positief effect op het (gewenste)
veranderingsvermogen hebben. Om deze diversiteit echter te kunnen benutten, is onvoorwaardelijke steun
van het management nodig in het accepteren van (of juist streven naar) verschillen in een organisatie [Cox,
1991]. Voor de KMTO zijn hiertoe, nu nog, de navolgende acties van belang [naar Cox, 1991]:
1. Onderricht bieden in de waarden van elke groep, waarmee een basis voor samenwerking wordt
gecreëerd, het zekerstellen dat elke 'groep' input kan hebben in verschillende lijn- en
adviesoverlegstructuren, en het streven naar diversiteit opnemen in de missie;
2. Toestaan dat secundaire arbeidsvoorwaarden van groep tot groep (in dezelfde functies) kunnen
verschillen, afhankelijk van de specifieke situatie, behoeften of waarden van elke groep. Hoewel het
gevoel van saamhorigheid binnen de KMTO niet zal mogen lijden onder deze verschillen;
3. Houden van overleg of seminars waarin medewerkers bewust gemaakt worden van sluimerende
vooroordelen en het open en transparant benoemen van meningen en attitudes richting anderen, en
waar nodig voorzien in conflictreductietrainingen;
4. Het laten leveren van input in de missie, doelen en strategieën van de organisatie, ook door
'minderheidsgroepen'.
6.3.3. Weerstand in het project

Oorzaken
In het PITS is regelmatig geconstateerd dat veel energie gestoken moest worden in het 'meekrijgen' van
belanghebbenden bij de KMTS en TOKM. Vaak zijn vragen gesteld als: "waarom, het gaat toch al jaren goed
zo?". Met het schema van figuur 6.1. is deze weerstand te verklaren uit:
• een geringe aandacht voor de culturele verschillen tussen de KMTS en de TOKM (en de daaruit
voortkomende angst voor het verlies van groepsnormen, en de overregulering van werk die in de
beleving vandeKMTS dreigt plaats te vinden);
• de naweeën van niet afdoende opgeloste conflicten (zoals onbegrip over elkanders argumenten, of
gevoelens van bedreigde expertise of macht bij de 'verliezende' partij van conflicten);
• andere factoren (waaronder: angst voor 'het onbekende'; onvoldoende communicatie over 'waarom'
maatregelen genomen worden; zorgen om baanverlies; moeite bij het doorbreken van gewoontes; en de
capaciteitsreductie die drukt op performancemogelijkheden van medewerkers).
De verschillende oorzaken voor weerstand (zie hoofdstuk 2) vanuit de organisatie [Katz & Kahn, 1978] en
vanuit het individu [Nadler, 1983], zijn elk in enigerlei mate voorgekomen in het PITS. In dit verslag zal geen
toelichting worden gegeven op elke mogelijke oorzaak, maar wordt volstaan met de driedeling zoals deze
boven is genoemd, waarin de meest kenmerkende van deze oorzaken zijn opgenomen. De weerstand betrof
hoofdzakelijk weerstand tegen de integratie van de medewerkers afkomstig uit de voormalige KMTS en de
voormalige TOKM, en de keuzes die zijn gemaakt inzake arbeidsvoorwaardelijke regelingen.
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Oplossingen in het PITS en hun gevolgen
Hoewel deze weerstand verklaarbaar, en ook begrijpelijk is, moet deze weerstand worden vervangen door
draagvlak, om ervoor te zorgen dat de gemaakte keuzes ook kunnen 'werken' in de KMTO. Er zijn door
Kotter [1979] zeven basistechnieken gegeven om eenmaal ontstane weerstand te managen. In het PITS is
omgegaan met de geconstateerde weerstand op een wijze die de meeste overeenkomsten vertoont met de
navolgende basistechnieken:
• Onderwijzen en communiceren. Met verschillende nieuwsbrieven en voorlichtingen, en in verschillende
overlegstructuren is aan de medewerkers van de KMTS en de TOKM de noodzaak en de inhoud van de
voorgenomen veranderingen bekendgesteld. Hoewel deze techniek draagvlak voor de verandering kan
creëren, is hij vrij tijdrovend. Dit is in het PITS ook gebleken, aangezien de informatievoorziening
regelmatig eenzijdig (top-down) verliep en niet actief een gelegenheid is gecreëerd om met alle
belanghebbenden (niet alleen het CMT) in een open overleg te communiceren. Het is dan ook
verwachtbaar dat de informatie niet bij alle belanghebbenden is aangekomen zoals werd beoogd,
waardoor het gewenste draagvlak niet bij allen is gecreëerd en er naar verwachting nog weerstand zal
zijn die het optimaal samenwerken in de ontworpen structuur negatief zal beïnvloeden;
• Participeren. Met het doel alle ideeën, alternatieven en potentiële problemen mee te laten wegen in de
besluitvorming, hebben de deelnemers aan het CMT mee kunnen beslissen in het PITS. Het voordeel van
deze techniek is dat besluitvorming plaats kan vinden op basis van de juiste kennis, en dat deze
beslissingen zijn gedragen. Echter, het is zeer tijdrovend gebleken, en bij de beslissingen waar niet 'snel'
tot consensus kon worden gekomen (vaak de moeilijke beslissingen), zijn keuzes alsnog geforceerd
gemaakt, wat negatieve consequenties heeft voor het draagvlak van die partij (of partijen) waarvan de
beslissing niet aansluit bij de gewenste situatie. Hoewel alle beslissingen in samenspraak met het CMT
zijn gemaakt, is de wijze waarop de techniek 'participatie' is toegepast, dus sterk gekleurd;
• Coöptatie. Alle medewerkers van de KMTS en de TOKM hebben de gelegenheid gehad mee te denken in
de besluitvorming en eventuele alternatieven of ideeën te bieden, hetzij in de verschillende
veranderteams, hetzij door het gehanteerde open-deur-beleid van het project. Voor diegenen die
weerstand tegen veranderingen hebben gevoeld en de uiteindelijke beslissing in hun voordeel gemaakt
zien worden, heeft deze techniek steun opgeleverd. Echter, wanneer het meedenken niet leidt tot de
gewenste beslissing, kan coöptatie averechts werken. Situaties ontstaan als "er wordt toch niet naar mij
geluisterd". Juist die groep die de sterkste bron van weerstand is geweest, de burgergemeenschap van
de KMTS, heeft veel gecoöpteerd, maar is door de geforceerde beslissingen vaak teleurgesteld.
Mijns inziens had de wijze waarop in het project met de geconstateerde weerstand is omgegaan, alle kans
van slagen kunnen hebben, maar zijn de technieken niet tot hun volste benut(communicatie is niet
gegarandeerd of volledig geweest, participatie heeft 'gekleurd' plaatsgevonden, en coöptatie heeft vaak een
averechts effect gehad). Er zal naar verwachting dan ook nog restweerstand bestaan. Hoewel nooit alle
weerstand kan worden weggenomen [Mescon e.a.], zal de invloed van deze restweerstand met zich
meebrengen dat:
• op dit moment de 'wil' om samen te werken in de KMTO negatief wordt beïnvloed. De gedachte die bij
de belanghebbenden kan leven is: "die oplossing gaat nooit werken" en "er is toch niet naar mijn
argumenten geluisterd, dus ik zal laten zien dat het niet werkt";
• in het project deze restweerstand een versterkende invloed heeft gehad op het ontstaan van conflicten
(zie paragraaf 6.3.4.).
Hoe anders?
Om de invloed die op dit moment op de 'wil' om samen te werken bestaat te verminderen, moeten er
maatregelen worden genomen die de bestaande weerstand tegen de geforceerd genomen beslissingen weg
kan nemen. Aangezien het opnieuw maken van beslissingen op dit moment niet opportuun is, moet
wederom gekeken worden naar de basistechnieken van Kotter e.a. [1979], waarbij op dit moment de
aandacht schenken aan twee specifieke technieken het meest op zijn plaats is:
• het spenderen van meer tijd aan onderwijzen en communiceren, om die medewerkers die niet zijn
overtuigd, maar wel weerstand leveren, waar mogelijk in open overleg te overtuigen, en anders om
begrip te creëren voor 'waarom' keuzes gemaakt zijn, zoals zij zijn;
• het faciliteren en ondersteunen van de medewerkers die aanpassingsproblemen hebben in het
doorvoeren van veranderingen. Dit kan door het bieden van tijd, trainingen of gewoon een luisterend oor
voor de ontstane problemen. Hoewel tijd( en capaciteit)rovend, biedt steun van het management één
van de beste remedies voor aanpassingsproblemen.
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6.3.4. Conflicten in het project

Oorzaken
Meerdere malen zijn in de uitvoering van het PITS conflicten ontstaan tussen groepen, maar ook tussen
individuen. Conflicten kunnen ontstaan door een verscheidenheid aan oorzaken, zoals deze door Walton &
Dutton [1969] zijn gegeven (zie hoofdstuk 2). In de context van het denkschema van figuur 6.1. zijn de
conflicten in het PITS te verklaren uit:
• een geringe aandacht voor de culturele verschillen tussen de KMTS en de TOKM (waardoor de
verschillende belangen, doelen en waarden van de conflictpartijen niet in kaart zijn gebracht en er aldus
onvoldoende begrip is geweest voor elkaar, en er andere percepties zijn geweest van voorgestelde
oplossingen, alternatieven en argumenten);
• de versterkende invloed van niet weggenomen weerstand;
• andere factoren (waaronder: het autoritaire gedrag van enkele deelnemers in het CMT, zowel op basis
van positie als door individuele kenmerken; de niet altijd soepel verlopende communicatie, waardoor niet
alle belanghebbenden in staat zijn geweest meningen en argumenten ten volste van elkaar te kunnen
begrijpen; en tot slot de capaciteitsreductie, waardoor prioriteiten tussen verschillende groepen gesteld
moesten worden).
Oplossingen in het PITS en hun gevolgen
Er wordt voor dit verslag een onderscheid gemaakt in 'kleinere' conflicten, die in het PITS naar tevredenheid
van alle partijen zijn opgelost, en 'grotere' conflicten, die ondanks de (grote) aandacht die het conflict heeft
gekregen, niet naar tevredenheid van alle partijen konden worden opgelost, en waartoe uiteindelijk
beslissingen zijn geforceerd.
Blake & Mouten [1969] noemen vijf stijlen om met conflicten om te gaan, waarbij in het PITS:
• 'kleinere' conflicten zijn opgelost door in de verschillende denkdagen compromissen te sluiten, of het
probleem op te lossen. Deze zijn (naar verwachting) naar tevredenheid van alle partijen opgelost;
• 'grotere' conflicten, betreffende de volledige integratie van KMTS- en TOKM-medewerkers, getracht zijn
op te lossen in een probleemoplossende stijl. Dit heeft echter niet naar behoren gewerkt, vanwege het
bestaande onbegrip voor elkanders argumenten, verschillende doelen, percepties en waarden. Keuzes
zijn uiteindelijk geforceerd, waardoor mensen monddood zijn gemaakt, en een situatie is gecreëerd
waarbij een aanwijsbare 'verliezer' en 'winnaar' was te herkennen;
• enkele sluimerende conflicten betreffende arbeidsvoorwaardelijke regelingen zijn vermeden. Deze
sluimerende conflicten hebben pas in de voorbereiding op de invoering van de KMTO de aandacht
gekregen. In eerste instantie zijn deze in een probleemoplossende stijl aangepakt, en uiteindelijk zijn
ook hier keuzes geforceerd Mijns inziens heeft het initiële vermijden van deze conflicten het
wantrouwen tussen de conflictpartijen vergroot, omdat niet alle kaarten op tafel zijn gelegd, en er altijd
het vermoeden heeft bestaan dat er sprake was van een spreekwoordelijke 'dubbele agenda'.
Adequaat opgeloste conflicten kunnen een positief gevolg voor het draagvlak van gemaakte keuzes hebben,
bieden de mogelijkheid om vooraf aan het doorvoeren van interventies potentiële problemen vanuit
verschillende perspectieven te voorzien, en vergoten de kwaliteit van de besluitvorming als alle argumenten
zijn gehoord [naar Mescon e.a., 1988; Herbert & Estes, 1977]. De 'kleinere' conflicten die in het PITS hebben
plaatsgevonden, en naar tevredenheid van alle partijen zijn opgelost, hebben deze voordelen met zich
meegebracht.
De 'grotere' conflicten, die niet naar tevredenheid van alle partijen zijn opgelost, en waartoe uiteindelijk een
beslissing is geforceerd, kennen 'winnaars' en 'verliezers'. De 'verliezers' zijn vooral de burgermedewerkers
van de KMTS, en de 'winnaars' zijn vooral het militaire management. Het niet naar tevredenheid van alle
partijen oplossen van conflicten brengt de theoretische nadelen, genoemd in hoofdstuk 2, met zich mee. Elk
van deze nadelen was in het PITS, en is op dit moment, waarneembaar. Als deze nadelen worden
beschouwd in de context van het denkschema van figuur 6.1, heeft het niet adequaat afhandelen van deze
'grotere' conflicten, geleid tot een situatie waar:
• op dit moment de 'wil' om samen te werken in de KMTO negatief wordt beïnvloed, dit aangezien de
'verliezers' naar verwachting minder medewerking aan de ingevoerde verandering zullen geven; te
kampen hebben met ontevredenheid en motivatieproblemen; het eigen- en het groepsbelang laten
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•

prevaleren boven het organisatiebelang; en zich vijandig kunnen opstellen tegen de 'winnaars' van het
conflict [naar Mescon e.a., 1988; Evan, 1965];
in het project de niet adequaat afgehandelde conflicten hebben geleid tot een groeiend gevoel van
onbegrip over elkanders argumenten; bij de 'verliezers' hebben geleid tot gevoelens van bedreiging; en
tot situaties hebben geleid waar het eigen- of groepsbelang boven het organisatiebelang prevaleert.
Deze conflicten hebben een versterkende werking gehad op de weerstand tegen de voorgenomen
veranderingen, zoals dit in paragraaf 6.3.3. aan de orde is geweest.

Hoe anders?
De negatieve invloed op de 'wil' om samen te werken, voortkomend uit niet adequaat opgeloste conflicten,
kan verminderd worden door de bestaande weerstand, die mede voorkomt uit deze conflicten, te
verminderen. Immers, de keuzes zijn al gemaakt, het conflict heeft al plaatsgevonden, en door nu nog te
onderwijzen en communiceren of door te faciliteren en te ondersteunen (zie paragraaf 6.3.3.), is het
mogelijk de negatieve invloed van niet adequaat opgeloste conflicten, niet te verwijderen, maar in ieder
geval te verminderen.
Aangezien hiermee feitelijk wordt gesteld dat er op dit moment niets meer te doen is aan het ontstaan van en de afhandeling van conflicten - die al hebben plaatsgevonden, is het zinnig om aan te geven welke
maatregelen genomen hadden kunnen worden, om de conflictafhandeling beter te laten verlopen. Drie
elementen zijn hierin mijns inziens van belang:
• De vermeden sluimerende arbeidsvoorwaardelijke conflicten hebben een versterkende werking gehad op
het ontstaan van andere conflicten. Het vermijden van deze conflicten heeft een averechts effect gehad,
en er had voor gekozen moeten worden om die conflicten, ook ten tijde van het ontwerptraject de
aandacht te geven die zij nodig hadden, op het moment dat de situatie daarom vroeg;
• Het opbrengen van begrip voor elkanders problemen en argumenten, is de kern van een probleemoplossende stijl om met conflicten om te gaan. Deze techniek heeft in het PITS niet naar behoren
gewerkt, mijns inziens vooral vanwege de niet volledige objectiviteit van de projectleider (zie hoofdstuk
4). Het voor de kritische keuzemomenten, de denkdagen van het CMT, inhuren van een volledig neutrale
adviseur had hier een oplossing kunnen bieden;
• Voor die conflicten waar geen oplossing gevonden kon worden die volledig aan de behoeften van alle
partijen voldeed, had overwogen moeten worden welke keuzes vanuit organisatiebelang inderdaad
geforceerd gemaakt moesten worden, en welke keuzes wellicht door het sluiten van een compromis
meer voordelen (draagvlak) met zich mee hadden kunnen brengen. Immers, ook de maatregelen tegen
de nu nog bestaande weerstand, zullen mogelijkerwijs niet het draagvlak opleveren dat het sluiten van
een compromis had gedaan.
6.3.5. Samenvattend: robuustheid en mogelijke maatregelen

In de vorige paragrafen is geconstateerd dat de invloed van het gebrek aan aandacht voor cultuur, de
invloed van (het omgaan met) weerstand, en de invloed van (het omgaan met) conflicten, op de 'wil' die
binnen de KMTO bestaat om samen te werken, aanzienlijk is, en dat deze aspecten onderling samenhangen.
Hiermee is het verband dat tussen de verschillende aspectsystemen van een organisatie bestaat, volgens het
7-S model uit hoofdstuk 1, en in de context van 'hoe' met sociale- en culturele verschillen in het ontwerpen
van een structuur is omgegaan, aangetoond.
Vooral bij de voormalige medewerkers van deKMTS is te constateren dat grote delen van hun cultuur zullen
verdwijnen, voorgenomen maatregelen vooral bij hen weerstand oproepen, en conflicten vaak door hen zijn
verloren. Bij deze groep is naar verwachting de 'wil' om samen te werken in de KMTO, negatief beïnvloed
door de wijze waarop in het PITS met culturele aspecten is omgegaan.
De KMTO is echter ingericht met het doel dat 'winst' ligt in de samenwerking (en afstemming) tussen
voormalig KMTS- en TOKM-medewerkers. Is de KMTO vanuit het culturele perspectief nu robuust? Die vraag
is ingewikkeld om te beantwoorden, aangezien geen gedetailleerd onderzoek is gedaan naar de aard van de
KMTS-medewerker. Maar op basis van de theorie, en een persoonlijke interpretatie van de invloed van
cultuur, bestaat de verwachting dat de gekozen structurele integratie, zonder aandacht voor culturele
aspecten, niet het beoogde effect zal hebben, ofwel, niet robuust (genoeg) is.
In de vorige paragrafen is antwoord gegeven op de twee vragen zoals deze in de afbakening van paragraaf
6.3.1. zijn geformuleerd. Er is aangegeven op welke wijze het besteden van aandacht aan culturele aspecten
'anders' had gekund, en welke maatregelen nu nog genomen kunnen worden om het negatieve effect op het
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welslagen van de verandering te verminderen. Onderstaand zal (in hun integrale samenhang) worden
aangegeven welke maatregelen zijn aan te bevelen om in de KMTO te nemen. Let wel, het PITS zal niet
'opnieuw' worden uitgevoerd, en conflicten zullen niet opnieuw aangegaan worden. De voorgestelde
maatregelen kunnen dan ook opgevat worden als een spreekwoordelijke 'pleister op de wonden', en zijn:
• het formuleren van een gedragen visie die de beoogde culturele waarden in de KMTO ondersteunt, en
het besteden van tijd aan het creëren van voldoende draagvlak voor deze visie, en het hierin laten
participeren van alle groepen [naar Moorhead & Griffin, 1998];
• het benutten van de voordelen die het behouden van diversiteit in de KMTO heeft op het innoverende
vermogen, door het accepteren van verschillen in de organisatie, en het hiertoe [naar Cox, 1991]:
o creëren van begrip voor de verschillende waarden van elke groep via overleg of seminars die
verschillen in ervaringen, sluimerende vooroordelen, meningen en attitudes naar elkaar zichtbaar
maken, om zodoende een basis voor samenwerking te creëren;
o zekerstellen dat alle groepen input kunnen leveren aan de missie, doelen en de strategie van de
organisatie, en (zoals in de KMTO is beoogd) in de verschillende overlegstructuren;
o waar mogelijk toestaan dat secundaire arbeidsvoorwaarden van groep tot groep kunnen
verschillen, afhankelijk van de situatie of de specifieke waarden van elke groep, mits deze
verschillen het gevoel van saamhorigheid in de KMTO niet ondermijnen;
• het zoveel mogelijk wegnemen van bestaande weerstand tegen veranderingen door het onderwijzen en
communiceren, om waar mogelijk medewerkers in open overleg te overtuigen, en om begrip te creëren
voor 'waarom' bepaalde keuzes gemaakt zijn, en het faciliteren en ondersteunen van medewerkers met
aanpassingsproblemen door het bieden van tijd, trainingen of een luisterend oor [Kotter, 1979].

6.4. Stof tot nadenken over decentralisatie en de verdeling van werk
In de mening van de auteur, die is versterkt door de beschouwing van de gehanteerde organisatie
(sociologische) literatuur, kan het belang van decentralisatie niet worden onderschat. Als mensen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen, zullen zij meer mogelijkheden- en vooral meer bereidheid
- hebben om te signaleren 'waar het beter kan' en om hierop te kunnen handelen. Een sterk gecontroleerde
werkomgeving zal er mijns inziens toe leiden dat mensen voor het management 'moeten' werken, terwijl
situaties waar zij voor het management 'willen' werken een zeer positief effect op de kwaliteit van de
productie en het veranderingsvermogen van de organisatie zullen hebben.
In hoofdstuk 5 is te lezen hoe decentralisatie van onderwijsinhoudelijke besluitvorming een onderdeel
uitmaakt van elk van de aanbevelingen die voor de besproken probleemverhalen zijn gedaan. Echter,
gebleken is dat de 'stijl' van leidinggeven (sterk controlerend) hier juist tegen indruist. Hoe kan hier mee
worden omgegaan? Vanzelfsprekend is dat de motiverende rol die het management moet spelen in het
toestaan van openheid van zaken voor de controle op resultaten, ook van toepassing is op het toestaan van
medewerkers de toegewezen verantwoordelijkheden te mogen dragen.
Mijns inziens is de controlerende stijl van leidinggeven echter zo sterk aanwezig, dat het decentraliseren van
specifieke onderwijsinhoudelijke bevoegdheden, en het hiertoe motiveren van het management, wel zal
werken, maar nog niet genoeg zal zijn om het beoogde effect op het veranderingsvermogen te bereiken.
Omdat deze 'stijl' zo sterk is geworteld in de moederorganisatie is het echter niet verwachtbaar dat deze
alleen voor de KMTO kan worden aangepakt, en moet mijns inziens gezocht worden naar structurele
maatregelen die, in de specifieke situatie van de KMTO, het positieve effect van de voorgestelde
decentralisatie nog verder kan vergroten.
Deze maatregelen zijn te vinden in de (zoals in hoofdstuk 4 voorgesteld) mogelijkheden die de sociotechniek
biedt om de kwaliteit van arbeid te vergoten en een positief effect op het veranderingsvermogen te
verkrijgen, en dan in het bijzonder in het nog verder verminderen van de mate van scheiding en splitsing van
het werk. In de KMTO ligt deze winst in het doen verdwijnen van de scheiding tussen de instructeur en de
onderwijsontwikkelaar. De navolgende maatregel geeft hiertoe voldoende stof tot nadenken (en discussie) 25 :
Laat de scheiding tussen het werk van onderwijsontwikkelaars en instructeurs verdwijnen, waardoor
'onderwijsmedewerkers' kunnen ontstaan die verantwoordelijk zijn voor het gehele (inhoudelijke) palet van
de kennisverwerving, onderwijsontwikkeling en instructie binnen hun specifieke functiegebied

25
Opgemerkt moet worden dat deze stelling niet is getoetst aan de consequenties die dit voor beschikbare capaciteit of de benodigde
vaardigheden van de medewerkers heeft.
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Met deze maatregel is het mijns inziens, gesteund door de organisatie(sociologische)theorie, verwachtbaar
dat de onderwijsmedewerkers een groter gevoel van verantwoordelijkheid zullen hebben, wat een positief
effect heeft op de 'wil' om de kwaliteit, en de actualisering, van het aan hen toegewezen pakket te
optimaliseren. Indien dit gepaard gaat met de voorgestelde onderwijsinhoudelijke decentralisatie in de
besluitvorming, en het hogere management hiertoe motiverend optreedt, dan zal het positieve effect op de
slagkracht van de KMTO het grootst kunnen worden .
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit laatste hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen uit de voorgaande hoofdstukken in hun
integrale samenhang uiteen worden gezet. Op deze wijze biedt dit hoofdstuk een totaaloverzicht wat er in
het PITS 'anders' gedaan had moeten worden, en welke maatregelen een eventueel negatief effect van de
gekozen structuur (of de doorlopen procesgang) op het slagen van de verandering kunnen verminderen. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten door te bepalen in hoeverre aan de opdracht voor dit verslag is voldaan.
Procesaang diagnose en ontwerp
Voor wat betreft de procesgang in het PITS, kan geconcludeerd worden dat de fasering en de onderwerpen
die in het PITS (of tijdens de voorbereiding op de invoering) aan de orde zijn gekomen, grotendeels
overeenkomen met de literatuur. De belangrijkste elementen, die niet (of niet volledig) aan bod zijn
geweest, en waar mijns inziens kansen zijn gemist, zijn dat:
• afgezien van de organisatiestructuur, vooraf aan het veranderingsproces niet is getoetst welke aspecten
van de organisatie (en op welke manier) in de beleving van de medewerkers de aandacht nodig hebben,
waardoor het veranderingsvermogen vandeKMTS en de TOKM, en de veranderingsbereidheid van hun
medewerkers, negatief kan zijn beïnvloed;
• de inventarisatiefase van het PITS is uitgevoerd met een interne focus op de structuur, waardoor de
koppelvlakken met de omgeving gedurende het opereren van de KMTO mogelijk extra aandacht nodig
zullen hebben;
• zeer beperkt gebruik is gemaakt van wetenschappelijke theorieën, waardoor het risico heeft bestaan
(versterkt door een niet volledig objectieve projectleider) dat de werkelijke problemen in de structuur
van de KMTS en de TOKM niet zijn doorgrond en dat de voorgestelde interventies in het ontwerp niet
het beoogde effect zullen hebben;
• er een platform is geschapen om de voordelen van participatie (waaronder draagvlak en kwaliteit van
besluitvorming) te benutten, maar dat deze participatie is vertroebeld. Bij het niet direct oplossen van
conflicten zijn keuzes geforceerd, wat averechts werkt op de voordelen van participatie. Daarnaast
bestaat het risico dat door de beperkte aandacht voor culturele verschillen, de ontstane weerstand en
conflicten, niet alle meningen en argumenten van de deelnemers boven tafel zijn gekomen, en keuzes
die schijnbaar in consensus zijn gemaakt, dit toch niet zijn;
• de fasering van het ontwerp heeft geleid tot het top-down ontwerpen van de organisatie, waardoor de
organisatie geneigd is te centraliseren, terwijl juist het positieve effect van decentralisatie (als kennis
laag in de organisatie zit), op het vermogen om met verandering om te gaan, aanzienlijk is.
Inhoud diagnose en ontwerp
Voor wat betreft de inhoud van de diagnose en de gemaakte structuurkeuzes kan geconcludeerd worden dat
in het PITS grotendeels dezelfde problemen in de structuur van KMTS en de TOKM zijn geconstateerd als
met het methodologisch diagnosticeren. DeKMTS en de TOKM beschikken over een laag innoverend
vermogen, en ervaren dat de kwaliteit van hun productie onder druk staat, ten gevolge van problemen in de
actieplanning, de controle op resultaten en een stroeve integrale kennisafstemming. Door theoretisch de
oorzakelijke verbanden te beschrijven tussen de structurele kenmerken vandeKMTS en de TOKMen deze
symptomen, is geconstateerd dat enkele oplossingsrichtingen uit het PITS extra aandacht nodig hebben:
1.

Problemen in de actieplanning van KMTS en TOKM ontstaan door een hoge mate van centralisatie en
formalisatie wat, vanuit organisatiekundig perspectief, niet aansluit bij de complexiteit van het
kennisintensieve onderwijsproces. In de KMTO is dit opgelost door de actieplanning te centraliseren, met
een mate van participatie in de besluitvorming. Naar verwachting zal dit alleen werken als de planning
stabiel blijft., vanwege de bestaande problemen in de afstemming die door vele lagen in de organisatie
heen loopt. In de specifieke situatie van de KMTO is aan te bevelen:
Nader te beschouwen in welke gevallen de afstemming tussen de centrale actieplanning en het
middenkader, daadwerkelijk een afstemming met de specialist is, om waar mogelijk deze
afstemming te decentraliseren en direct op basis van de juiste kennis plaats te laten vinden.

2.

Problemen in de controle op resultaten bij de KMTS en de TOKM ontstaan door een zeer beperkte
uitvoering en, gezien vanuit organisatiekundig perspectief, een niet juiste belegging bij het nietSB
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onafhankelijke middenkader, mede voortkomend uit een bij de krijgsmacht herkenbare traditionele
scheiding tussen controle van leidinggevenden en uitvoering van medewerkers. In de KMTO is dit
opgelost door de controle van algemene resultaten bij neutrale technostructuur te beleggen, en de
controle van specifieke acties bij de uitvoerende kern, die daarmee in staat is om verstoringen dicht bij
de bron te signaleren. Naar verwachting is deze oplossing vanuit organisatiekundig en sociotechnisch
perspectief werkbaar, maar er zijn enkele maatregelen nodig die het optimaal functioneren in de
specifieke situatie van de KMTO zullen verhogen:

3.

Problemen in integrale afstemming van kennis ontstaan, vanuit sociotechnisch perspectief, door de hoge
mate van centralisatie, formalisatie en differentiatie in deKMTS en de TOKM, wat gepaard gaat met een
gebrek aan regelmogelijkheden bij de uitvoerende kern. Het grotendeels stroomsgewijs inrichten van de
opleidingseenheden bij de KMTO biedt vanuit sociotechnisch perspectief een oplossing, maar de KMTO
zal nog steeds te maken hebben met een hoge mate van centralisatie en formalisatie, en aldus een
gebrek aan regelmogelijkheden bij de uitvoerende kern. Het beoogde effect op het veranderingsvermogen, zal niet zo groot zijn als beoogd. Realistische alternatieven voor de KMTO zijn:
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Het decentraliseren van onderwijsinhoudelijke besluitvorming komt als aanbeveling voor bij elk van deze drie
probleemgebieden. In aanvulling hierop is op persoonlijke titel aangegeven dat een verschuiving van de
traditionele werkverdeling tussen instructeurs en onderwijsontwikkelaars, naar het creëren van
onderwijsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor een heel pakket, het positieve effect op de slagkracht
van de KMTO nog verder zal vergroten.
Persoonlijke reflectie op sociale en culturele knelpunten
In de persoonlijke reflectie op de sociale- en culturele knelpunten in het PITS is geconstateerd dat de
beperkte aandacht voor de culturele verschillen tussen de KMTS en de TOKM, de mede daaruit ontstane
weerstand tegen verandering, en de ontstane conflicten, leiden tot een negatief effect op de 'wil' die in de
KMTO bestaat om samen te werken. Vanuit het culturele perspectief zijn de structurele maatregelen om de
integrale afstemming van kennis te verbeteren, dus nog niet robuust genoeg. Naar verwachting bestaat dit
effect vooral bij voormalig KMTS-medewerkers, aangezien geschat wordt dat de culturele waarden van de
KMTO meer naar die van de TOKM (en de militaire moederorganisatie) zullen neigen, dan naar die van de
KMTS, en er vrijwel geen aandacht is besteed aan deze cultuurverandering.
Om dit negatieve effect te verminderen, en juist de voordelen van culturele diversiteit (creativiteit en
kwaliteit van besluitvorming, door het benutten van andere perspectieven) te kunnen genieten, is aan te
bevelen:
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Afsluitend
De opdracht die aan dit verslag is gesteld omvatte: het vanuit de organisatie(sociologische)theorie
reflecteren op de diagnostische elementen en het ontwerp in het PITS, vanuit het perspectief van de
organisatiestructuur, en om in een persoonlijke reflectie aan te geven welke 'dingen' anders gedaan hadden
moeten worden in het PITS.
Naar aanleiding van deze opdracht is in dit verslag:
• theoretisch gereflecteerd op de procesgang en de inhoud van de diagnostische activiteiten en het
ontwerp in het PITS. Hierbij zijn conclusies over de validiteit van de diagnose en conclusies over de
robuustheid van het ontwerp gegeven. Deze conclusies zijn gepaard gegaan met aanbevelingen
(maatregelen en vervolgonderzoek) die het fuseren van KMTS en TOKM succesvoller kunnen maken;
• op basis van de theorie, en de mening van de opsteller, gereflecteerd op de sociale- en culturele
knelpunten die zich in het PITS hebben voorgedaan, en op hun invloed op het welslagen van de fusie.
Hierbij zijn conclusies gegeven over het negatieve effect dat het gebrek aan aandacht voor deze
aspecten heeft op de 'wil' die er in de KMTO bestaat om samen te werken. Ook hier is aan elke conclusie
een aanbeveling gekoppeld (maatregelen en vervolgonderzoek), die dit negatieve effect kunnen
verminderen.
Terugkijkend naar de opdracht kan nu geconstateerd worden dat aan deze is voldaan, waarbij de (niet in de
opdracht genoemd) focus van de persoonlijke reflectie, vooral de 'gemiste kansen' vanuit het culturele
perspectief is geweest.
Terugkijkend naar de afbakening van de opdracht (het perspectief organisatiestructuur), waarbij het 7-S
model als uitgangspunt heeft gediend, kan geconstateerd worden dat meerdere interafhankelijkheden tussen
de aspectsystemen van een organisatie zijn waargenomen in de reflecties van dit verslag. Vooral de
invloeden van de aspectsystemen 'stijl (van leidinggeven)', 'mensen' en 'gedeelde waarden' op de
uiteindelijke effectiviteit van de organisatie zijn geconstateerd, wat heeft geresulteerd in enkele aan te
bevelen maatregelen en vervolgonderzoeken.
Alles overziend tonen de reflecties twee zaken aan. Ten eerste/ dat er veel lering getrokken kan worden uit
de theorie voor wat betreft de te doorlopen stappen bij een organisatieverandering/ om ervoor te zorgen dat
de juiste dingen op de juiste manie~ in hun integrale samenhang/ worden aangepakt Ten tweede/ dat de
ontworpen KMTO een goede basis vormt om de in de KMTS en de TOKM geconstateerde problemen op te
lossen maar dat maatregelen op hun plaats zijn om de robuustheid van de KMTO vanuit structureel en
cultureel perspectief te verhogen.
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GEHANTEERDE AFKORTINGEN
AVO
BGMC
CDE

cos

CKMTO
CMT
CZSK
FD
HOKM
lOEF
IP
KIK
KM
KME
KMTO
KMTS
KZ
OA
OE
OKM
P&C
PCO
PDCA
PERSLOG
PITS
POED
TD
TOKM
TU/e
SWOT
(V) MBO

VTR
WD

Algemeen Vormend Onderwijs
Bijzondere Gemeenschappelijke Medezeggenschapseemmissie
Chef Der Equipage
Commandant Der Strijdkrachten
Commandant Koninklijke Marine Technische Opleidingen
Change Management Team
Commandozeestrijdkrachten
Facilitaire Dienst
Hoofd Opleidingen Koninklijke Marine
Integrations DEfenition for Functional Modelling
(bureau) Innovatie en Projectcoördinatie
(afdeling) Kwaliteitszorg, Innovatie en Kennismanagement
Koninklijke Marine
(bureau) Kennismanagement en Extern onderwijs
Koninklijke Marine Technische Opleidingen
Koninklijke Marine Technische School
(bureau) KwaliteitsZorg
OpleidingsAfdeling
OpleidingsEenheid
Opleidingen Koninklijke Marine
Planning & Coördinatie
(afdeling) Planning, Coördinatie en Ondersteuning
Plan, Do, Check, Act - regelkring
PERSoneelsLOGistiek
Project Integratie Technische Scholen
Opgeleid Personeel, ontwikkeld Onderwijs, geleverde Expertise, geleverde Diensten
Technische Dienst
Technische Opleidingen Koninklijke Marine
Technische Universiteit Eindhoven
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - analysis
(Voorbereidend) Middelbaar BeroepsOnderwijs
Voorstel Tot Reorganisatie
Wapentechnische Dienst
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Laag innoverend vermogen

14
15

Afstudeerverslag

Audits externen wijzen aan dat niet voldaan
wordt aan eisen betreffende EV kenniscentra

Te weinig aandacht voor certificeren van
opleidingen

Certificering niet in functieomschrijvingen
opgenomen

16

Benodigde kwaliteit onder druk van de reductie

17

Werklast midden- en hoger management steeds
groter

Cursistibegeteiding is niet eenduidig belegd
Commissie bij zakkende leeriing is omslachtig
Lage slagvaardigheid P&.O organisatie

Niet in een specifieke oplossingsrichting verwoord.
Noot: gekoppeld aan andere knelpunten
Type b: De processen gerelateerd aan het certificeren van
opleidingen zullen centraal worden belegd om een 1loket-functie voor de klant te creëren (kennis zal uit de
eenheid moeten komen). Type a: de noodzakelijke
aanpassingen in de functieomschrijvingen worden in het
definitieve ontwerp opgenomen
Niet in een spedfieke oplossingsrichting verwoord.
Noot: gekoppeld aan andere knelpunten
Type a: In het definitieve ontwerp duidelijk beleggen van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en deze
ook zo in de functieomschrijvingen opnemen . Daarnaast
in het ontwerp creëren van een functionaliteit
ontwikkelbegeleiding en leeriingenbegeleiding

Te grote afhankelijkheid van P&O organisatie
Onduidelijke verdeling van bevoegdheden in
P&O svstematiek
Veel projecten en neventaken
middenmanaqers
Geen fomnete onderwijsontwikketbegeteiding,
slechts beoerkte instructeursbeQeleidinq
Veel adhoc zaken

18

Door reductiemaatregelen beperkte
ondersteuninQ
Documentatie bij nieuwbouw opleidingen niet
tijdig voomanden
Kwaliteit eindproduct niet gedefinieerd

19

20

(V)MBO leeriing lager niveau

Te vaak onduidelijk gestelde klantbehoefte

Type a: Gedeeltelijk buiten de scope van het project,
hoewel het creëren van een I -loket-functie voor
orderacceptatie hierin helderheid moet brengen

Reductiemaatregel leidt tot verdere vemnindering
van innovatief vermogen

Niet in een spedfieke oplossingsrichting verwoord. Noot:
gekoppeld aan andere knelpunten

Kwaliteit instromende leeriing is lager/anders dan
voorineen

Buiten de scope van het project

Vaak verschillende behoeftestellers aan de school

Type a: Gedeeltelijk buiten de scope van het project,
hoewel het creeëren van een I-loket-functie voor
orderacceptatie hierin helderheid moet brenQen.
Type a: Gedeeltetijk buiten de scope van het project,
hoewel de centrale statusbewaking van ontwikkeling
(knelpunt 3), gerelateerd aan het centraal beheersen van
de beschikbare capadteit (knelpunt 5) de organisatie in
staat zal moeten stellen in overleg met de behoeftesteller,
orioriteiten de stellen
Buiten de scope van het project

overgang BaMa op NLDA is niet
orakti 'kqericht
21

22

NOOT: Klantbehoefte blijft groot, terwijl
beschikbaar gestelde middelen afnemen

23
24

ROC voldoet niet altijd aan de eisen

Bestaande ontwikkelachterstand meenemen naar
de nieuwe school brengt nog meer druk op de
capaciteit

Nieuwe P&O organisatie maakt taakbelasting
almaar qroter
Het niveau van de uitbestede leerling daalt of
veranderd
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BIJLAGE 5.1 BESTURINGSMODEL EN PROCESMODEL KMTO
Het besturingsmodel
Gezien de opdrachtstelling die aan de theoretische reflectie op het ontwerp is gesteld (verslag paragraaf
1.2l waartoe het besturingmodel slechts deels een relevantie heeft wordt volstaan met het geven van deze
korte toelichting/ die kan worden opgevat als illustratief ofplaatsbepalend
Volgens het 'KM3-fasenmodel voor de (her)inrichting van organisaties' omvat een besturingsmodel een
beschrijving van de definitie en verantwoordelijkheden van de organisatie, haar missie en doelstellingen, een
beschrijving van de door de organisatie te leveren producten en diensten, een benoeming van (de relaties
met) haar omgeving 26, besturingsprincipes voor haar bedrijfsprocessen, specifieke randvoorwaarden
waaraan de organisatie en haar omgeving (om te kunnen opereren) moet voldoen en de kwaliteitseisen die
aan de organisatie worden gesteld. De meest kenmerkende elementen van het besturingsmodel van de
KMTO worden onderstaand toegelicht.
Definitie
De KMTO is een school die onder het gezag van de staf van Opleidingen Koninklijke Marine (OKM), gelegen
27
in Den Helder, alle (wapen)technische opleidingen en trainingen verzorgt voor het personeel van de
Koninklijke Marine of overig defensie personeel, volgens een vooraf overeengekomen opleidingskalender28,
en tevens op basis van haar (vak)kennis en vaardigheden optreedt als expertisecentrum.
Missie en doelstellingen
De voor de KMTO ontwikkelde missie luidt:
Het op zo doelmatig mogelijke wijze kwalificeren van KM-personeel en anderer/9/ op
(wapen)technisch vakgebied, tot het gewenste niveau van kennis/ vaardigheden en attitude
(competenties) en het leveren van assistentie teneinde enerzijds operationele commandanten in
staat te stellen de hun opgedragen taken uit te voeren en anderzijds de persoonlijke ontplooiing ten
dienste van het maatschappelijke functioneren te bevorderen.
De ontwikkelde missie leidt tot de volgende doelstellingen voor de KMTO:
1. Het verzorgen van (wapen)technische opleidingen en trainingen in overeenstemming met de klanten
overeengekomen eisen ten aanzien van serviceniveau, kwaliteit, kwantiteit, kosten en tijdigheid;
2. Het onderwijs op een zodanige manier inrichten dat het afgestemd is op ontwikkelingen in de
samenleving, het civiele onderwijs en op defensie in het bijzonder. Hierbij wordt gestreefd naar
maatschappelijke (h)erkenning van KM-onderwijs;
3. Het zorgdragen voor de aansluiting van het KM-onderwijs met de competentie ontwikkeling van de
instromende leerlingen, in overleg met de wensen van de klanten;
4. Het ontwikkelen (innoveren) van opleidingen in overeenstemming met de met de behoeftesteller
overeengekomen specificaties ten aanzien van inhoud en duur van de opleidingen;
5. Het leveren van expertise (assistentie en/of advies) in een specifiek vakgebied van de KMTO;
6. Het bevorderen van de competentieontwikkeling van individuele werknemers, gericht op de versterking
van zijn of haar employability;
7. Het borgen van de (blijvende) kwaliteit van de opleidingen;
8. Voor de klanten herkenbaar zijn als onderwijsinstantie, waarbij iedere klant (operationele behoeftesteller
en individuele medewerker) terecht kan op een plek voor alle informatie en opleidingsmogelijkheden
(één-loket-functie voor onderwijs, expertise en diensten);
9. De capaciteit binnen de KMTO op een zodanige manier verdelen dat doorlopende leerprocessen mogelijk
zijn, waardoor de onderwijs-niet-beschikbaarheid tot een minimum wordt teruggebracht;
10. Het proactief profileren van de KMTO als (wapen)technisch kenniscentrum naar de omgeving en op deze
wijze inspelenop-en meebewegen met- ontwikkelingen in het (wapen)technisch onderwijs;
26

In het geval van de totstandkoming van de KMTO is de (relatie met) de omgeving al in de naast hogere reorganisatie van
Opleidingen Koninklijke Marine (OKM) grotendeels vastgelegd.
27
Alle opleidingen omvat, alle theoretische en praktische, kennisverdiepende en functiegerichte, lessen en instructies, teneinde de door
de klant (CZSK en anderen) gestelde behoefte aan kennis, vaardigheden en attitude (competenties) bij te kunnen brengen.
28
De opleidingskalender is de door staf OKM vastgestelde, en met de KMTO overeengekomen, jaarplanning van de te verzorgen
opleidingen en trainingen, vastgesteld naar aanleiding van de behoefte van de klant (CZSK en anderen).
29
Anderen: personeel werkzaam bij ander krijgsmachtdelen en klanten van buiten defensie.

68

Opsteller: G.M. Meijer (0451415)

Afstudeerverslag

I Bijlagen

11. Het bewaken van het verkrijgen van kwantitatief en kwalitatief juiste middelen;
12. Het creëren van een goed werk- en leefklimaat voor de medewerkers en leerlingen, mede door het
invullen van wettelijke BVMA verplichtingen en leveren van deugdelijkepersoneels-en leerlingenzorg.
Producten en diensten
De producten en diensten, die door de KMTO worden geleverd, zijn als volgt ingedeeld:
1. De opgeleide leerling;
2. Het ontwikkelde onderwijs;
3. De geleverde expertise;
4. De geleverde diensten.
Bij het leveren van deze producten en diensten schept staf OKM grofweg de voorwaarden. De scholen
leveren het product en managen de daarvoor benodigde (vakinhoudelijke) kennis. De producten en diensten
worden met de afkorting POED benoemd, waarbij POED het opgeleide Personeel, het ontwikkelde
Onderwijs, de geleverde Expertise en de geleverde Diensten omvat.
Naast het leveren van primaire producten en diensten, zijn vele deelproducten benodigd om het leveren van
POED mogelijk te maken. Deze deelproducten komen voort uit besturende en ondersteunende processen.
Deze deelproducten behoren niet tot de POED, maar maken wel een wezenlijk onderdeel uit van het
capaciteitsbeslag voor de school. In dit verslag zal op deze deelproducten niet nader worden ingegaan.
Procesbesturing
Van belang bij de inrichting van elk afzonderlijk bedrijfsproces van de KMTO is dat binnen de KM sinds een
aantal jaren de Deming-circle [Walton, 1986], of PDCA-circle, als besturingsprincipe wordt omarmd om
continue kwaliteitsverbetering door te kunnen voeren. De Deming-circle is het uitgangspunt waarmee de
verschillende processen van de KMTO bestuurd zullen worden. In het besturingsmodel wordt hieraan (op
hoofdlijnen) als volgt invulling gegeven:
•
Plan: bepalen plannen, strategie & beleid;
•
Do: inzetten van medewerkersen middelen in de processen van de KMTO;
•
Check: nagaan of de bedoelde eindresultaten worden bereikt en de organisatie gewaardeerd wordt door
medewerkers, klanten en leveranciers en de maatschappij;
•
Act: met behulp van de controleresultaten de plannen, strategie en het beleid weer aanpassen.
Deze regelkring is op alle niveaus van de organisatie toepasbaar, en het vormt het uitgangspunt waarop het
procesmodel is ingericht.

Het procesmodel
Gezien de opdrachtstelling die aan de theoretische reflectie op het ontwerp is gesteld (verslag paragraaf
1.2), waartoe het procesmodel slechts een beperkte relevantie heeft, wordt volstaan met het geven van
deze korte toelichting, die kan worden opgevat als illustratief ofplaatsbepalend
Het 'KM3-fasenmodel voor de (her)inrichting van organisaties' geeft aan dat een procesmodel omvat 'hoe' of
'met welke processen' invulling wordt gegeven aan het leveren van de in een besturingsmodel genoemde
(deel)producten en diensten. Dit is gemodelleerd door aan te geven hoe alle (deel)processen onderling
samenhangen, op basis van welke input zij een te definiëren output leveren, binnen welke kaders zij worden
uitgevoerd, welke ondersteuning benodigd is en tot slot uit welke activiteit deze (deel)processen bestaan.
Onderscheid is gemaakt in primaire, besturende en ondersteunende processen. Om de primaire producten
en diensten van de KMTO (POED) te kunnen leveren worden primaire processen uitgevoerd. Om de
uitvoering van primaire processen mogelijk te maken worden besturende en ondersteunende processen
uitgevoerd. Besturende processen verzorgen de kaders en de voorwaarden waarbinnen de primaire en
ondersteunende processen plaatsvinden. Ondersteunende processen scheppen de condities (maken het
mogelijk) om de besturende en primaire processen te laten plaatsvinden.
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In het procesmodel van de KMTO zijn voor alle benodigde bedrijfsprocessen de input, output, kaders,
ondersteuning en activiteiten omschreven. Aansluitend zijn door gebruik te maken van de IDEFO-methodiek
[National Institute of Standards and Technology, 1993] alle bedrijfsprocessen in hun onderlinge samenhang
grafisch gemodelleerd. In dit verslag wordt volstaan met het tonen van de processamenhang in hoofdlijnen
(het AO-niveau volgens de IDEFO-methodiek) in figuur 65.1.1.
O p drach~

gestelda

randvoorwaarden

Wet- en
regelgeving

StafOKM

- - - - - - - - - - - - lnnovatievoorstellen - - - - - - - - -- ---.
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Wet· en
regelgeving

- - - P O E D - -.-
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Wet- en
regelgeving
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Leveranciers
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Figuur 85.1.1; AD-proces KMTO

In figuur 65.1.1 is te zien hoe de besturende processen van de KMTO de aansturing (schoolbeleid,
coördinatie, planning, programmering en interne opdrachten) op de ondersteunende processen en de
primaire processen (leveren POED) leveren.
De aansturing vindt plaats binnen de kaders van de gestelde randvoorwaarden, opdrachten van staf OKM en
naar aanleiding van planmatige, incidentele of optimalisatie input, waarin de klantbehoefte is verwoord.
Daarnaast vindt aansturing of bijsturing plaats naar aanleiding van door de primaire processen geleverde
deelproducten, of door innovatievoorstellen op het onderijs van de KMTO, of de bedrijfsprocessen van OKM.
De wijze waarop de verschillende besturende, primaire en ondersteunende processen van de KMTO zijn
ingericht, evenals wat hun onderlinge verhoudingen en relaties zijn, wordt in het procesmodel van de KMTO
nader uitgewerkt. In het procesmodel worden de besturende-, primaire- en ondersteunende processen elk
nog twee niveaus verdiept (tot het niveau van herkenbare, enkelvoudige activiteiten die over arbeidsplaatsen
verdeeld kunnen worden).
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Het identificeren van de benodigde bedrijfsprocessen is uitgevoerd gedurende de denkdagen van het CMT, in de keuzefase van het
PITS, waarin alle activiteiten die KMTS en TOKM uitvoeren zijn beschouwd en aansluitend door de KMTO uit te voeren processen zijn
benoemd, mede naar aanleiding van de constateringen in de inventarisatiefase.
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Dit blad is bewust leeg gelaten
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