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Voorwoord 
Het begin als het einde. Tussen het schrijven van een proefschrift en het lezen er van zit 
een wereld van verschil. Het verschil zit in de toe-eigening, of beter het proces van toe-
eigening.  
Als je tegen een willekeurige voorbijganger zou zeggen: ‘ik ga me een fiets toe-eigenen’ 
dan klinkt het alsof je een fiets gaat stelen. Dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat over het 
proces nadat je een nieuwe fiets hebt gekocht of gekregen. Eerst moeten het zadel en het 
stuur op de juiste hoogte worden gezet. Na een tijdje ontdek je dat die afstelling nog niet 
optimaal is en moet het zadel wellicht iets naar achteren om de juiste houding op de fiets 
te krijgen. Ook zijn allerlei andere aanpassingen denkbaar. Want behalve alleen, wil je 
ook met je kinderen fietsen. Hiervoor zet je ook nog kinderstoeltjes op de fiets. Dit 
bijstellen, instellen en aanpassen van de fiets resulteert (hopelijk) in een fit waarin fiets 
en berijder in ‘perfecte’ harmonie door kunnen. En dan maar hopen dat niet één of 
andere onverlaat zich jouw fiets –wederrechtelijk – toe-eigent.  
 
Bij de toe-eigening van mijn promotieonderzoek en het uiteindelijke resultaat hebben 
velen een bijdrage geleverd. De belangrijksten wil ik hier noemen. Allereerst mijn 
ouders voor hun steun en vertrouwen. Ik weet dat mijn vader heel trots zou zijn geweest 
als hij dit boek had kunnen lezen. Zijn ziekte en overlijden twee jaar geleden, maken dat  
onmogelijk. Vroeger zag ik het niet zo, maar nu weet ik dat hij mij veel heeft geleerd. 
Dank je wel.  
 
De start van mijn wetenschappelijke carrière ligt in Nijmegen. Pieter Leroy en Danny 
Wildermeersch hebben daar de basis gelegd. Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op 
het Wetenschapwinkelproject ‘Natuurlijk Balanceren’ over strategieën voor natuur- en 
milieuorganisaties. Dat ik echt wilde gaan promoveren, ontdekte ik tijdens mijn 
samenwerking met Marian Hulshof bij het IOWO in een project over de toekomst voor 
het Natuur- en Milieueducatie-werkveld.  
 
Marjolein van Offenbeek heeft inhoudelijk en procesmatig de belangrijkste rol gehad in 
dit onderzoek. Zij is de bedenker van het aio-project en tevens mijn copromotor. Zij wist 
altijd tijd vrij te maken als ik vragen had, en ging (schijnbaar) onvermoeibaar door met 
het becommentariëren van mijn concepten. Dank je wel voor je enthousiasme en 
betrokkenheid. Na één jaar onderzoek werd Arndt Sorge mijn promotor. De bijeenkom-
sten met Marjolein en Arndt waren altijd bron van inspiratie en soms het enige houvast 
tijdens mijn omzwervingen in de empirie maar vooral tijdens zoektochten in de 
wetenschappelijke moerassen. Ook de veelvuldige correspondentie via e-mail over de 
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voortgang van concepten gaf mij nieuwe energie of ideeën om onderdelen van mijn 
onderzoek of proefschrift verder te verbeteren.  
Daarnaast wil ik de andere Groningse (oud) collega’s bedanken. Veel clustergenoten van 
Organisatiekunde, collega’s (Aio’s) van Bedrijfskunde, dank voor jullie (deels indirecte) 
bijdrage aan in dit onderzoek. Ondanks dat ik niet vaak in Groningen was maakten jullie 
dat ik me wel op mijn plek voelde. Met name wil ik Heico, Frits en Wout bedanken voor 
de steun en de discussie over onderzoeken, BIO-groepjes, vaderschap en sportieve 
krachtmetingen in de squashzaal, de conditietraining en de tennisbaan. En ook dank aan 
het AIO netwerk Kennis en Leren in Organisaties voor de discussies over inhoud en 
aanpak van onze onderzoeken.  
 
Veel dank ook aan de case-bedrijven waar ik mijn onderzoek kon uitvoeren en de 
‘praktijkmensen’, die mij in contact hebben gebracht met deze case-bedrijven. De 
informatie over jullie bedrijf en hoe jullie werkten met workflowmanagementsystemen 
was cruciaal voor mijn onderzoek. Mijn lange aanwezigheid bij Nuon Infra was de 
leukste ervaring tijdens mijn onderzoek. De AEL 2 en PAN 2 teams van Nuon Infra uit 
Nijmegen en Apeldoorn waren een interessante maar ook leuke plek om onderzoek te 
doen. Dank jullie wel voor je tijd.  
 
Als de resultaten binnen zijn, is de klus nog niet geklaard. Dat werd duidelijk tijdens het 
schrijven. Karin, Marco, Martijn, Filiep, Georg  en Jiunn Chieh dank jullie voor het 
leveren van commentaar zodat er een ‘schone’ versie ontstond.  
 
Karin, we trouwden en kregen twee kinderen terwijl ik bezig was met mijn proefschrift. 
Ik heb veel aan jou te danken: taalkundige bijdragen, bemoedigende  en opbeurende 
woorden en de tijd om dit proefschrift te schrijven (ten koste van gezellig iets met z’n 
allen doen). 
Pien en Diede, jullie konden altijd heel lief rondkruipen over de grond terwijl ik zat te 
werken, of onder mijn bureau gaan spelen terwijl ik doorwerkte. Fijn dat jullie zo snel 
leerden om je eigen fles vast te houden, want dan kon ik nog even snel iets afmaken. 
Jammer dat jullie niet aanwezig kunnen zijn bij de promotieplechtigheid. Maar ik kan 
niet wachten tot jullie allebei 6 jaar zijn: het moet nu echt af! 
 
 
Arjan van Rheede 
Utrecht, September 2004 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 ‘There is no one best way to organize and any way of organizing is not equally effective’ (Galbraith, 1973). 

 
1.1 Inleiding 

Het voorliggende proefschrift gaat over innovaties in het arbeidssysteem. Meer 
specifiek betreft het de lokale gelijktijdige toe-eigening van het concept van 
computergestuurd workflowmanagement (WFM) en het concept semi-autonome 
teams. Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag in hoeverre de doelen bij de 
invoering van workflowmanagement en van semi-autonome teams tegenstrijdig zijn. 
Eén van de doelen van een workflowmanagement systeem (WFMS1) is het 
standaardiseren van de werkstroom ter verhoging van de efficiency en een belangrijk 
doel van semi-autonome teams is een verhoogde flexibiliteit van werkgroepen door een 
toename van zelfregulatie. In ieder geval leken deze onderliggende principes, 
standaardisatie versus zelfregulatie van het arbeidssysteem2, niet bij elkaar aan te 
sluiten.  
Eén van de twee fundamentele spanningen bij het organiseren van een arbeidssysteem 
(Jaffee, 2001) is de spanning tussen de benodigde differentiatie en integratie. WFMS 
wordt ingezet teneinde te komen tot een meer gespecificeerde en daarmee veelal 
gespecialiseerde taakverdeling tussen functies hetgeen, als ongewenst neveneffect, de 
sociale desintegratie kan bevorderen. Het concept semi-autonome teams veronderstelt 
geringe differentiatie in de taakverdeling door uit te gaan van gecommitteerde 
multiskilled medewerkers die het werk zelf in onderling overleg verdelen. Dit 
veronderstelt eveneens sociale integratie.  
Meer in het algemeen staan managers voor het dilemma dat aan twee tegenovergestelde 
krachten in de organisatie gehoor moet worden gegeven. De twee meest fundamentele 
spanningen zijn volgens Jaffee (2001):  
♦ De gelijktijdige behoefte aan committment van de medewerkers én aan beheersing 

van deze medewerkers; 
♦ De gelijktijdige behoefte aan sociale integratie en differentiatie. 
Jaffee (2001) beschrijft zo een spanningsveld als een situatie waar twee gelijktijdige 
gewenste en verbeterde toestanden een negatieve of omgekeerde relatie met elkaar 
hebben. Toegepast op de hierboven genoemde twee fundamentele spanningen ontstaan 

                                           
1 Als meervoud van WFMS gebruik ik de afkorting WFMSen. 
2 Arbeidssystemen ((primary) work systems): zijn systemen die activiteiten uitvoeren binnen een 
identificeerbaar en begrenst subsysteem van de gehele organisatie, zoals een afdeling of service unit 
(Miller (1959) in Trist, 1981). Zie ook Bijlage 5. 
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de volgende figuren (zie Figuur 1.1). Een toename van de beheersing van de 
medewerkers leidt tot een afname in de commitment van de medewerkers (linker 
figuur) en een toename van de differentiatie leidt tot een afname van de sociale 
integratie (rechter figuur).   
 
In beide spanningsvelden lijken de toepassing van WFMS en die van semi-autonome 
teams een tegenovergestelde intentie te beogen. Wellicht juist daarom worden zij om 
elkaars werking te compenseren soms gelijktijdig in een arbeidssysteem ingevoerd.  
In functionele zin is het echter de vraag of zij elkaars werking compenseren of 
verstoren. In sociale zin is het de vraag hoe de medewerkers die met innovatie worden 
geconfronteerd waaraan tegenstrijdige intenties ten grondslag liggen hiermee omgaan. 
Door middel van dit onderzoek is gepoogd een beter inzicht in deze materie te 
ontwikkelen. 
 
Het onderzoek bestond uit twee casestudies. In het vooronderzoek, bestaande uit acht 
cases, werd het veld in de breedte en met een open design geëxploreerd: met welke 
intenties WFMSen worden ingevoerd, in hoeverre dit gekoppeld is aan het werken met 
semi-autonome teams en welke sociaal-organisatorische issues bij de invoering spelen. 
Naar aanleiding van de uitkomst van het vooronderzoek is op basis van aanvullende 
theoretische veronderstellingen een hoofdcase geselecteerd. Deze hoofdcase bestaat uit 
een viertal geneste subcases (§5.3). Binnen deze vier subcases werd de gecombineerde 
toe-eigening van de concepten WFMS en semi-autonome teams bestudeerd. In de 
volgende paragraaf volgt allereerst een impressie van het concept WFMS en de 
paragraaf daarna bespreekt kort het concept semi-autonoom team. 
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Figuur 1.1: Tegenstellingen: commitment - beheersing  & soc. integratie - differentiatie (Jaffee,2001). 
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1.2 Workflowmanagement systemen 

In deze paragraaf wordt ten eerste op basis van de bestaande literatuur de rol van 
WFMSen in de besturing van werkprocessen behandeld en ten tweede de sociaal-
organisatorische veranderingen in het arbeidssysteem die hiermee samengaan. Een 
WFMS is een geautomatiseerd systeem dat de besturing van werkstromen ondersteunt 
met een aantal van de volgende functionaliteiten: routing van het werk; monitoring en 
beheersing van het werk; berichtgeving aan de actoren; de toewijzing van activiteiten 
aan en de autorisatie van actoren; en procedure management (Joosten et al., 1994). Deze 
functies van WFMSen worden in Intermezzo 1 nader toegelicht.  
Intermezzo 1: Functies van een WFM (gebaseerd op Joosten et al., 1994) 
De routing functie bepaalt of suggereert welke taken in welke volgorde moeten worden 
uitgevoerd. Dit betekent dat een WFMS de benodigde informatieobjecten zoals plaatjes, 
documenten, files automatisch kan verplaatsen tussen verschillende bewerkingen en 
medewerkers. 
Bewakings- en beheersingsfuncties geven informatie over de werkstroom. Van deze 
informatie kunnen managers of andere daartoe aangewezen actoren gebruik maken om de 
werkstroom op grond van kwantitatieve informatie bij te sturen. Deze functie heeft zowel 
betrekking op de voortgang van een individuele case als op de inzet van medewerkers. Een 
term die hierbij hoort is ‘tracking’. Dit begrip verwijst naar het stellen van een vraag aan het 
systeem over de huidige status van een specifieke werkstroom of casus. Dit onderdeel van de 
laatste functie maakt het medewerkers mogelijk klanten en andere betrokkenen onmiddellijk 
antwoord te geven op vragen over de status van het onderhanden werk. 
De functie berichtgeving houdt in dat medewerkers of workflow-servers op de hoogte worden 
gesteld van taken en deadlines. Dat wil zeggen dat een medewerker of een team (afhankelijk 
van het WFMS-ontwerp) wordt gewaarschuwd bij het verlopen van een deadline en bij de 
binnenkomst van nieuw werk. Deze functie behelst dus ingebakken normen en procedures. 
Welke taken een medewerker mag uitvoeren binnen een WFMS en welke delen van het 
systeem voor wie toegankelijk zijn, is geregeld met de functionaliteit autorisatie. Het is van 
de autorisatiefunctie afhankelijk welke actoren toegang hebben tot deze toewijzingsfunctie en 
tot de modificatie-functie waarmee de rechten van individuen, groepen en rollen kunnen 
worden gedefinieerd. 
Proceduremanagement verwijst naar de functie waarmee de stappen in de werkstroom kunnen 
worden  
ge(her-)definieerd, de volgorde van deze stappen kan worden bepaald, de routing langs de 
activiteiten en de verschillende condities waaronder daarvoor verschillende regels van 
toepassing zijn. 
 
WFMSen worden inmiddels op brede schaal toegepast in gegevensverwerkende 
organisaties, bijvoorbeeld in de financiële en verzekeringssector en in 
overheidsorganisaties. Door het monitoren en bewerken van bedrijfsinformatie bieden 
WFMSen ondersteuning voor de integratie van hele werkprocessen in plaats van alleen 
voor aparte activiteiten. Volgens Peppard en Rowland (1995) zal een WFMS derhalve 
uiteindelijk de ruggengraat van veel computernetwerken worden. Inmiddels komen 
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WFMSen voor als stand-alone applicaties (IBM, Oracle en Hewlett Packard), maar 
komen WFM-functionaliteiten en principes ook terug in document management 
systemen, enterprise resource planning systemen (ERP), customer relation management 
systemen (CRM) en call centra systemen. Hiermee zijn WFM-capaciteiten onderdeel 
geworden van bestaande software pakketten, zoals Microsoft en SAP (Stohr en Zhao, 
2001). 
 
De Workflow Management Coalition (WFMC3) probeert een standaard te ontwikkelen 
om het eenduidig functioneren van WFMSen te stimuleren en uitwisseling tussen 
verschillende systemen mogelijk te maken (Fischer, 2000). De functionaliteiten die de 
WFMC hanteert komen overeen met de door Joosten et.al (1994) beschreven 
functionaliteiten.  
 

 
Figuur 1.2: Het referentiemodel van de Workflow Management Coalition (Fischer, 2000)  
 
Verder legt de WFMC de werking van een WFMS als volgt uit (zie ook Figuur 1.2). 
Het hart van het WFMS is de workflow enactment service. Deze zorgt voor het 
‘rondpompen’ van de casus zodat de juiste casus bij de juiste persoon komt op het juiste 

                                           
3 De WFMC is de organisatie die standaards voor workflow tools en de interfaces definieert. De 
coalition is ontstaan op verzoek van grote ondernemingen die hebben willen leren uit het verleden. 
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moment. Met de eerste interface (process definition tools) is het bedrijfsproces in kaart 
te brengen en zijn simulaties daarvan uit te voeren. Via de tweede interface (wf client 
application) komen taken bij de medewerker(s) binnen, meestal via een werkbak of 
werklijst. Voor sommige taken zijn ook andere applicaties nodig zoals bijvoorbeeld een 
tekstverwerker. Deze worden via interface 3 opgestart (invoked applications). Interface 
5 (administration and monitoring tools) volgt de werkstroom, zorgt voor het beheer van 
de casussen en stuurt de medewerkers aan. Tot slot kan via interface 4 (other workflow 
enactment services) een casus gedeeld worden met een ander WFMS (Fischer, 2000; 
Van der Aalst en Van Hee, 1997). De bovenstaande uiteenzetting geeft een eerste inzicht 
in wat WFMS nu eigenlijk is. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende 
soorten WFMSen. 
 
CLASSIFICATIE VAN WFMSEN 
In Figuur 1.3 zijn WFMSen geclassificeerd naar de mate waarin ze een specifiek proces 
ondersteunen (en daarmee machine-georiënteerd) of juist flexibel toepasbaar zijn (en 
daarmee mens-georiënteerd). Vanuit een organisatiekundig perspectief lijkt dit de meest 
interessante classificatie. De kwalificatie mens versus machine georiënteerd karakter 
van WFMSen komt sterk overeen met ‘machine’ versus ‘gereedschap’ als metafoor 
voor technologie (Galjaard, 1988, Noble, 1984). In de ene metafoor staat ‘machine’ 
voor de inzet van informatie en communicatie technologie (ICT) waardoor een 
werksituatie volledig wordt gestructureerd en volledig extern beheerst, en waarbinnen 
alle menselijke handelingen zijn voorgeschreven: voor de gebruiker van de ICT 
betekent dit een toename van de specificiteit. Het begrip ‘gereedschap’ staat in de 
concurrerende metafoor voor de inzet van ICT in een werksituatie waar de gebruiker de 
technologie beheerst en stuurt: dit geeft de gebruiker een grotere mate van flexibiliteit. 
De technologie ondersteunt de gebruiker terwijl in de ‘machine’ metafoor de gebruiker 
ondergeschikt is aan de technologie. 
 
   
Mens georiënteerd 
 

Commerciële Workflowmanagement systemen Machine georiënteerd 

Groupware, collaboratieve 
systemen 

Ad hoc 
WFMS 

Administratieve 
WFMS 

Productie 
WFMS 

Applicatie Software 

  
Toename van specificiteit 

 

  
Toename van flexibiliteit 
 

 

Figuur 1.3: WFMS, flexibiliteit en specificiteit (overgenomen uit Stohr en Zhoa, 2001) 
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Er zijn verschillende categorieën WFMSen: productie WFMSen; administratieve 
WFMSen; en adhoc WFMSen. Productie WFMSen zijn procesondersteunende 
systemen die duidelijk gedefinieerd en stabiel zijn. Het gaat hier om processen met een 
hoog volume aan transacties (enkele duizenden casussen per dag) en een noodzaak voor 
accuratesse, betrouwbaarheid, efficiency, korte verwerkingscyclussen en veiligheid en 
privacy. Voorbeelden van productiesystemen zijn te vinden bij vergunningverlening, 
verzekeringsclaimafhandeling, orderinvoering en facturering. Nauw verwant aan deze 
groep is de tweede categorie WFMSen, de administratieve WFMSen. Het belangrijkste 
verschil met een productie WFMS is dat deze groep minder rigide regels bevat. 
Administratieve systemen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de afhandeling van 
reiskostendeclaraties en het aannemen van nieuw personeel. 
 
Ad hoc WFMSen worden gebruikt bij processen die niet op voorhand zijn te definiëren 
en waarbij veel behoefte is aan communicatie en coördinatie tussen medewerkers. In 
deze systemen kunnen individuele gebruikers steeds zelf de route van documenten 
bepalen en aangeven hoe documenten gedeeld kunnen of moeten worden met collega’s. 
Ad hoc WFMS worden bijvoorbeeld gebruikt bij technische ontwerpen, de planning 
van een marketing campagne en brainstorming en kennisdeling. In groupware 
pakketten zijn vaak functionaliteiten van adhoc WFMS opgenomen. Zoals Bernstein 
(2000) aangeeft, zijn de ad hoc WFMSen relatief ongespecificeerd terwijl de 
administratieve en productie WFMSen specifiek zijn. 
 
Deze classificering laat zien dat bij de keuze voor een type WFMS een afweging nodig 
is tussen het zo efficiënt en eenduidig mogelijk uitvoeren van repeterende handelingen 
en anderzijds het zo flexibel mogelijk doorlopen van een proces. Stohr en Zhoa (2001) 
stellen dat binnen één WFMS niet beide doelen kunnen worden verenigd. 
 
Vanuit een structureel contingentieperspectief, één van de meest dominante 
perspectieven binnen de organisatiekunde (Donaldson, 1996), ligt het voor de hand om 
deze afweging mede te baseren op de bedrijfsstrategie en gegeven situatiefactoren als de 
mate van taakonzekerheid (Hickson et al., 1986, Mintzberg, 1979). Dit perspectief gaat 
uit van de open systeembenadering (e.g. Morgan, 1986), waarin organisaties worden 
opgevat als opgebouwd uit deelsystemen (sub-, aspect- en fasesystemen) die elkaar 
wederzijds beïnvloeden en in wisselwerking staan met hun omgeving (De Leeuw, 
1982).  
Een belangrijk onderscheid kan in het organisatieontwerp worden gemaakt tussen 
structurele en contextuele dimensies (zie Tabel 1.1). Met structurele dimensies zijn de 
karakteristieken van de interne organisatie te beschrijven en met contextuele dimensies 
is de hele organisatie, inclusief de omgeving, te karakteriseren. De contextuele 
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dimensies beïnvloeden en vormen de structurele dimensies (Mintzberg, 1979 en Daft, 
1998), hoewel er ook sprake is van strategic choice4 (Child, 1972; Child, 2002).  
Tabel 1.1: Twee dimensies van organisaties (Daft, 1998b p.16-18, Mintzberg, 1979) 
Structurele dimensies Contextuele dimensies 
Formalisatie, geeft aan in hoeverre het gedrag van mensen 

wordt gestuurd door officiële regels en procedures; 
Specialisatie, geeft de mate van arbeidsverdeling aan; 
Standaardisatie, geeft de mate aan waarin activiteiten op 

uniforme wijze worden uitgevoerd; 
Gezagshiërarchie, geeft de verdeling van 

verantwoordelijkheden aan in de organisatie; 
Complexiteit, geeft de mate van activiteiten of subsystemen 

binnen de organisatie aan5.  
Centralisatie, staat voor het hiërarchische niveau dat 

beslissingsbevoegdheid heeft; 
Professionalisme, is de mate waarin medewerkers officieel 

opgeleid en getraind zijn en vaardigheden 
gestandaardiseerd zijn; 

Personeelsratio’s, geeft de mate aan waarin mensen over 
functies en afdelingen zijn verdeeld. 

Omvang, het aantal mensen in de organisatie; 
Leeftijd;  
Technologie, de processen waarmee een organisatie haar 

producten of diensten produceert; 
Omgeving, alles buiten de grenzen van de organisatie (Dill, 

1958), bijvoorbeeld klanten, leveranciers, overheden en 
concurrenten (Dill, 1958 en Scott, 1981). 

Doelen en strategie, deze definiëren de reikwijdte van de 
activiteiten en de betrekkingen met werknemers, cliënten 
en concurrenten; 

Organisatiecultuur, deze bestaat uit waarden, opvattingen en 
normen die werknemers met elkaar delen. 

  
Beide groepen dimensies bepalen de uiteindelijke bruikbaarheid van een bepaald type 
ICT-toepassing, maar de ICT heeft ook invloed op contextuele en structurele dimensies. 
Een voorbeeld van de invloed van ICT op een contextuele dimensie is de invoering van 
de personal computer en het gebruik van tekstverwerkers in kantoren, de omvang van 
organisaties veranderde doordat op termijn bepaalde functies overbodig werden. Een 
voorbeeld van een organisatieonderdeel dat verdween is de typekamer6. 
 
Een voorbeeld van invloed van ICT op de structurele dimensies is het gebruik van e-
commerce. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven hun bedrijfsstrategie ingrijpend 
veranderd door gebruik te maken van ICT (en internet). Bedrijven hebben hiermee een 
deel van het werk uitbesteed aan de klant. Terwijl een klant vroeger telefonisch bestelde, 

                                           
4 Het strategic choice-perspectief is een reactie op contingentietheorieën die sterk het ontwerp en de 
structuur van een organisatie grotendeels gedetermineerd werd door hun operationele contingenties. Het 
perspectief van de strategic choice legde de nadruk op de leidende groepen in de organisatie die de 
structuur van de organisatie kunnen beïnvloeden door politieke processen (Child, 1972). 
5 Er zijn drie dimensies te onderscheiden: de verticale dimensie betreft het aantal verticale hierarchische 
niveau’s in de organisatie; de horizontale dimensie betreft het aantal functietitels of afdelingen die 
horizontaal in de organisatie staan; en de ruimtelijke dimensie betreft het aantal geografische locaties 
van een organisatie. 
6 In dit voorbeeld verandert ook de structurele dimensie, doordat de professionals nu zelf gaan typen.  
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kan dezelfde klant nu direct in het ordersysteem van het bedrijf producten of diensten 
specificeren en bestellen. 
 
Tabel 1.2: Positieve en negatieve bedrijfsimplicaties van gebruik WFMS (Joosten et al., 1994) 
Onderwerp Positieve bedrijfsimplicaties 

 
Negatieve bedrijfsimplicaties Structurele 

dimensie 
1 
Elektronische 
werkstroom 

 
 

Voorkomen van vertragingen: 
het werk gaat automatisch van de ene 

naar de andere actor, dit leidt tot een 
verkorting van de doorlooptijd.  

Verhoogde productiviteit:  
omdat door de kortere doorlooptijd de 

productiviteit kan stijgen. 

Onderschatting van het huidige 
proces: 

het formaliseren, modelleren en 
automatiseren is niet mogelijk 
voor alle processtappen. Er is een 
bepaalde balans nodig tussen 
officiële en feitelijke taken. 

Formalisatie, 
Coördinatie 

2 
Regels zijn 
geautomatiseerd 

Minder fouten:  
het werk is te verdelen over meer 

actoren, de taken zijn kleiner. Het is 
mogelijk om controles uit te voeren 
naar elke processtap. 

Meer rigide procedures: 
het systeem schrijft de werkwijze en 

de werkvolgorde voor. 

Arbeidsverdeling 

3 
Handelingen zijn 
traceerbaar 

Betere service aan de klanten:  
vragen van klanten zijn eenvoudiger te 

beantwoorden omdat alle essentiële 
informatie toegankelijk is.  

Te veel management control: 
het gevoel van ‘big brother is 

watching you’ kan een goede 
werksfeer verstoren. Controle van 
medewerkers is mogelijk op 
zowel de snelheid als werkwijze. 

Coördinatie 

4 
Ingrijpende 
gevolgen 

Kosten reductie:  
de toegenomen doorlooptijd betekent 

een afname van de kosten per case en 
er kan bespaard worden op personele 
kosten en papier en printers. 

Geen weg terug: 
het invoeren van een WFMS vraagt 

een hoop werk. Het ontwerp kan 
zelfs zo zijn dat de weg terug 
geblokkeerd wordt. 

Coördinatie 

5 
Inhoud werktaak 
verandert 

Toename van werkvreugde:  
de afname van routinetaken, de 

mogelijkheid van taakintegratie, goed 
werkende procedures en een toename 
in flexibiliteit om tegemoet te komen 
aan gebruikerswensen kan de 
waardering van het werk verhogen. 

Te veel een papierfabriek: 
als taken erg klein worden en de 

diversiteit laag, dan kan dit leiden 
verminderde motivatie en 
arbeidsvreugde. 

Arbeidsverdeling 

6 
Veranderen 
werkproces 

Afname van de kwetsbaarheid: 
het beter begrijpen van het werkproces 

maakt het makkelijk om werk te 
herverdelen en te verschuiven. 

 Arbeidsverdeling 

  
Bovens en Zouridis (2002) laten zien dat contextuele factoren ook van invloed zijn op 
de manier waarop ICT gebruikt wordt en zich ontwikkelt, onder andere doordat externe 
stakeholders eisen stellen aan het werkproces. Een voorbeeld van een eis van 
stakeholders is de eenvormige afhandeling van juridische beslissingen uit het oogpunt 
van rechtsgelijkheid. 
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Joosten et al.(1994) heeft als een van de eersten onderzoek gedaan naar de positieve en 
negatieve implicaties van het gebruik van WFMSen voor bedrijven. In dit onderzoek is 
alleen gekeken naar structurele dimensies. De contextuele dimensies zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat de organisaties hierin verschilden. Tabel 1.2 laat de 
belangrijkste uitkomsten zien.  
Invoering van WFMSen veranderen de structurele dimensies van de organisatie. Het 
blijkt dat de werking van een WFMS onder voorwaarden in sommige opzichten ook 
kan bijdragen aan de behoeftes aan commitment en integratie (zie rij 5 en 6, Tabel 1.2), 
hoewel de interne logica van een WFMS uitgaat van beheersing en differentiatie.  
 
Gebruikmakend van begrippen van Mintzberg (zie Tabel 1.1) zijn veel uit het 
onderzoek naar voren gekomen implicaties te herleiden tot wijzigingen in de 
arbeidsdeling. Zoals uit Tabel 1.2 naar voren komt, kan de invoering van een WFMS in 
de ene situatie leiden tot taakversmalling en in de andere tot taakverbreding. Ook kan 
het leiden tot taakverarming of juist tot taakverrijking (zie ook rij 2, en 6 in Tabel 1.2). 
Daarnaast verandert de mix van coördinatiemechanismen in de organisatie door het 
gebruik van een WFMS (zie ook rij 1, 3 en 6 in Tabel 1.2) . 
 
In dit onderzoek zal zowel aandacht zijn voor de invloed van WFMS op de structurele 
als op de contextuele dimensies. Het aspectsysteemmodel van Boonstra (1991, zie ook 
Figuur 1.4) is een geschikt model van waaruit deze wisselwerking tussen ICT en andere 
elementen van de organisatie kan worden bestudeerd. In dit model is ICT een onderdeel 
van het aspectsysteem technologie.   
 
Het model maakt nog duidelijker voor welke uitdagingen een organisatie staat om de 
interne structuur en processen in evenwicht te brengen met de verschillende functies die 
in de ruilrelatie met de omgeving aan de orde zijn (Bijsterveld, 1997). De verbindingen 
tussen de vier onderdelen van de (interne) organisatie (binnen het kader) in laten zien 
dat er afstemming nodig is tussen technologie, arbeidsorganisatie, organisatiedoel en 
arbeidssituatie. Behalve tussen deze interne relaties is er ook afstemming nodig van de 
externe relaties. Deze externe relaties zijn weergegeven met pijlen tussen de organisatie 
en de omgeving (buiten het kader). 
 
1.3 Semi-autonome teams  

In deze paragraaf wordt het concept semi-autonome teams geïntroduceerd. Eigenlijk 
bestaat dit begrip uit twee onderdelen namelijk uit het begrip (semi) autonomie en uit 
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het begrip team. Het begrip team wordt in de literatuur op verschillende wijzen 
gedefinieerd en gebruikt. Ik gebruik de definitie van Katzenbach & Smith (1993, p. 45):  

‘Een klein aantal mensen met elkaar aanvullende vaardigheden, die zich inzetten voor 
gemeenschappelijke hoofd- en deeldoelstellingen en een gemeenschappelijke aanpak waar zij elkaar op 
aanspreken’. 

Het concept van semi-autonome teams worden veelvuldig gebruikt in Nederlandse 
bedrijven. Belangrijkste reden voor de invoering van semi-autonome teams is de 
toegenomen externe druk om de efficiency en flexibiliteit te vergroten (Van Amelsvoort 
en Scholtes, 1994).  

Figuur 1.4: Aspectssysteem van een organisatie (overgenomen van Boonstra, 1991) 
 
 Het concept ‘semi-autonome teams’ is te herleiden naar de ontdekking in de jaren 
vijftig van de zogenaamde ‘autonome werkgroepen’ in de ‘Haigmoor’ mijn door het 
Tavistock Institute of Human Relations. De idee achter het op deze wijze organiseren 
van het werk is dat de medewerkers zoveel mogelijk vrij waren om zelf op de werkplek 
hun werk in te richten, te verdelen en te coördineren, en de groep verantwoordelijk te 
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stellen voor een goede gang van zaken. Hiermee is het volgens de Tavistockschool 
mogelijk om een relatieve harmonie tussen het technische en het sociale deelsysteem te 
realiseren (Lammers, 2000).  
Tjepkema (2003, p 6-7) is op basis van een analyse van 40 bestaande definitie van 
semi-autonome teams7 gekomen tot een definitie met de volgende elementen: 
♦ Een vaste groep medewerkers die dagelijks samenwerken en die als een team de 

verantwoordelijkheid dragen voor alle activiteiten die nodig zijn om een bepaald, 
duidelijke omschreven, product of dienst te leveren aan een interne of externe klant.  

♦ Het team is – tot op zekere hoogte – verantwoordelijk voor het managen van 
zichzelf en de eigen taak.  

♦ Hiertoe heeft het team de beschikking over relevante informatie, benodigde 
competenties en fysieke hulpbronnen, en heeft het de autoriteit om zelfstandig 
beslissingen ten aanzien van het werkproces te nemen (bijv. om verstoringen op te 
lossen of het proces te optimaliseren).  

In hoofdstuk 4 bespreek ik twee aspecten van semi-autonome teams in meer detail: ik 
werk het begrip autonomie uit in drie beter te onderzoeken concepten en introduceer 
een model dat een viertal fasen onderscheidt in de ontwikkeling van semi-autonome 
teams. 
 
1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling voor dit onderzoek uitgewerkt op basis van 
literatuuronderzoek. Het proces van toe-eigening van nieuwe werkconcepten binnen 
teams, vormt de kern van dit proefschrift. Hierbij is de introductie van computer-
gestuurd workflowmanagement als een relatief nieuw fenomeen te beschouwen. Ik ga 
vooral in op de vraag welke factoren en mechanismen verklaren waarom de toe-
eigening van identieke (combinaties van) concepten en bijbehorende systemen in 
verschillende teams binnen één bedrijf verschillend kan verlopen. Bij het zoeken van de 
verklaring beschouw ik de toe-eigening door een team als een proces van collectief 
leren. Om tot een goede probleemformulering te komen is allereerst een vooronderzoek 
nodig. Hiervan wordt verslag gedaan in hoofdstuk 3. Bij de inhoudelijke bespreking 
van het vooronderzoek is er aandacht voor de caseselectie, de casebeschrijving en een 
vergelijking van de onderzochte cases. Bij de vergelijking gaat het allereerst om de 
intenties van het management om het WFMS in te voeren. Daarnaast ga ik dieper in op 
de sociaal-organisatorische consequenties van het werken met WFMSen. 
De uitkomsten van het vooronderzoek geven richting aan een nadere theoretische 
uitwerking (hoofdstuk 4) waarin onder andere nader wordt ingegaan op het concept 

                                           
7 Overigens spreekt Tjepkema (2003) over zelfsturende teams. 



 
22 

semi-autonome teams en zelfregulatie. Meer specifiek wordt het theoretische kader 
voor het hoofdonderzoek ontwikkeld. Aandacht is er voor het toe-eigeningsproces van 
het WFMS en van het concept van semi-autonome teams, alsmede aandacht voor de 
interactie tussen deze beide typen innovaties die in twee opzichten op tegenstrijdige 
organisatiekundige uitgangspunten lijken te berusten. 
In hoofdstuk 5 volgt de opzet van het hoofdonderzoek. De beschrijving van de 
resultaten van het hoofdonderzoek volgt in hoofdstuk 6. Kern van dit hoofdstuk is de 
beschrijving van een achttal toe-eigeningsprocessen. In hoofdstuk 7 worden deze toe-
eigeningsprocessen geïnterpreteerd. In het concluderende hoofdstuk 8 bespreek ik de 
conceptuele gevolgtrekkingen van het onderzoek, de implicaties voor de praktijk en de 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Probleemontwikkeling 
2.1 Inleiding 

De introductie van computergestuurd workflowmanagement is te beschouwen als een 
nieuw fenomeen. Is uitbreiding of aanpassing van de theorieontwikkeling over de 
wisselwerking tussen technologie en organisatiestructurering nodig vanwege dit nieuwe 
fenomeen? 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de probleemontwikkeling op basis van 
literatuuronderzoek. Hier bespreek ik ook de twee aanleidingen voor de 
onderzoeksvraag (§2.2). Daarna worden de theoretische benaderingen besproken die 
gebruikt worden om antwoord te geven op de vraag hoe de toe-eigening van nieuwe 
werkconcepten binnen teams verloopt (§2.3). De behandeling van deze onderwerpen 
resulteert aan het eind van dit hoofdstuk in een eerste aanzet voor de probleemstelling 
door de onderzoeksvragen voor het vooronderzoek te formuleren (§2.4). 
 
2.2 Aanleiding tot probleemstelling 

De eerste aanleiding voor dit onderzoek was de vraag welk effect de invoering van een 
WFMS op de gebruikers van deze systemen heeft. In de inleiding (§1.2) zijn de 
belangrijkste uitkomsten van het eerste Nederlandse onderzoek uit 1994 naar het 
gebruik van WFMSen gepresenteerd. In een overzicht van onderzoek naar WFMSen 
identificeren Stohr en Zhao (2001) drie onderzoeksgebieden: technische aspecten; 
management- en organisatorische aspecten; en markt-, economische en 
maatschappelijke aspecten. Zij stellen dat het opmerkelijk is dat er zo weinig onderzoek 
is gedaan naar de sociaal-organisatorische effecten van WFMSen, gezien de potentiële 
invloed die dit soort systemen zou kunnen hebben. In dit onderzoek worden deze 
effecten daarom nader beschouwd. 
 
Een voorbeeld van een WFMS-kenmerk dat organisatorische consequenties heeft, is de 
(on)mogelijkheid om in een WFMS uitzonderingen af te handelen, omdat een WFMS 
rigide is (Sachs, 1995). Een gevolg kan zijn dat een gebruiker een bewerkelijke 
handmatige ‘work around’ ontwikkelt waardoor de efficiency afneemt en onvrede over 
het systeem ontstaat. Een minder rigide workflow zou dan een oplossing kunnen zijn, 
maar in sommige gevallen kan op formele gronden geen afwijking van de werkwijze 
worden toegestaan, zoals in het geval van geldtransacties, het opleggen van boetes of het 
verlenen van vergunningen. Bovens en Zouridis (2001) laten zien dat in 
overheidsorganisaties de macht verschuift van uitvoerende ambtenaren naar 
systeemontwerpers. Voor de invoering van de nieuwe ICT bezat de uitvoerende 
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werknemer een bepaald informele discretie om uitzonderlijke situaties anders te 
interpreteren. Na de invoering van de nieuwe ICT heeft de systeemontwerper deze 
macht gekregen en deze laatste kan alleen algoritmen voor algemene gevallen 
formuleren die de juridische eenduidigheid en rechtsgelijkheid moeten garanderen, 
terwijl dat de facto in uitzonderlijke gevallen anders kan uitpakken.  
Een ander voorbeeld van een organisatorisch vraagstuk is het soort werkstromen of 
werkprocessen dat wordt ondersteund door WFMSen. Processen kunnen worden 
ondersteund met een WFMS dat is gebaseerd op de verdeling van de arbeid in kleine 
taken. Deze wijze van organiseren van het arbeidsproces is te typeren als een 
Tayloriaanse arbeidsdeling. Deze aanpak kan resulteren in een soort papieren of virtuele 
lopende band in de kantoororganisatie. Mensen spelen in deze ‘benadering’ niet de rol 
van ‘enabling agents’, maar zij fungeren slechts als ‘elementen’ om de stroom gaande te 
houden (Galjaard, 1988, Bannon, 1994). Het werk is sterk gebaseerd op routine. Deze 
benadering wordt het meest gebruikt bij automatiseren met WFMSen. Het WFMS is 
dan te typeren als ‘heads down’ of als machine. Een andere meer sociotechnische 
toepassing van workflowmanagement is te typeren als ‘heads up’ (Van Offenbeek, 
1999) of als gereedschap (Galjaard, 1988). In deze benadering worden taken van 
verschillende medewerkers niet strikt gescheiden, maar is een groep (team) mensen 
verantwoordelijk voor een heel productieproces en kunnen medewerkers onderling de in 
het WFMS beschreven rollen en de daarbij behorende activiteiten van elkaar overnemen 
(Ljungberg, 1997). 
Bij het ontwerp van WFMSen is niet alleen aandacht nodig voor de logica van de 
werkstroom, maar ook voor de vraag welke sociale en organisatorische eisen aan het 
WFMS gesteld moeten worden (Stohr en Zhoa, 2001). Onderwerpen waar Stohr en 
Zhoa aandacht voor vragen zijn: proces-aanpasbaarheid, gebruikers empowerment, 
teamondersteuning en leren. De sociaal-organisatorische effecten van de introductie van 
WFMSen blijken deels bekend, maar zijn nog sterk onderbelicht vergeleken met de 
aandacht die er voor de technische aspecten is. 
 
De tweede aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat in de praktijk de 
implementatie van WFMSen regelmatig gecombineerd lijkt te worden met een zekere 
verandering in de organisatiestructuur, namelijk een op teams gebaseerde organisatie. 
Deze combinatie wordt, veelal impliciet, gepropageerd door adviseurs en producenten 
van WFMSen. Veelal noemen zij niet direct een verband tussen WFMS en de invoering 
van teams, maar koppelen zij de invoering van WFMS aan Business Process Re-
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engineering (BPR)8. Omdat de invoering van teams een belangrijk onderdeel van BPR 
kan zijn (Hammer en Champy, 1993, Watts en Van Veen, 1999), wordt deze link dus 
impliciet gelegd. Van der Aalst en Van Hee (1997) stellen dat WFMS en BPR 
natuurlijke partners zijn en ook in de praktijkliteratuur wordt de koppeling WFMS en 
BPR vaak gelegd (De Graaf, 1998; Pompastra en Breemer, 1998). Bij adviseurs en 
producenten leeft sterk het idee dat de potentie van een WFMS optimaal benut wordt als 
de implementatie gekoppeld wordt aan een wijziging in de organisatiestructuur. Ook zij 
stellen een wijziging voor van een verticale naar een horizontale oriëntatie (vergelijk 
Graaf, 1998; Pompastra en Breemer, 1998). Een traditionele, functionele structuur is 
gebaseerd op ‘... the grouping of activities by common functions’ (Daft, 1998, p. 250). 
Kenmerkend in dit soort organisaties is een sterke hiërarchische verhouding of anders 
gezegd: een sterke verticale oriëntatie. De tegengestelde organisatievorm is een 
organisatie met een sterke horizontale oriëntatie. Kenmerkend voor een dergelijke 
organisatie is het groeperen van mensen langs werkstromen of processen en het 
ontbreken van afdelingsgrenzen tussen traditionele functies als productie, verkoop et 
cetera (Daft, 1998). Een horizontale organisatiestructuur is opgebouwd uit parallelle 
werkprocessen, waarbij elk werkproces zich richt op specifieke klanten(-groepen) of op 
specifieke producttypen (output) (Daft, 1998). Meestal zijn in een horizontale structuur 
semi-autonome teams verantwoordelijk voor de uitvoering van de parallelle 
werkprocessen9 (Daft, 1998, p. 250).  
 
De Workflow Management Coalition bespreekt het samengaan van BPR-trajecten met 
de invoering van WFMS als volgt: ‘...workflow again shared the light, now with the 
industry focus on Business Process Reengineering’. Zij geven aan dat bedrijven 
WFMSen zijn gaan gebruiken om de van verticaal naar horizontaal gekantelde 
gestroomlijnde processen te ondersteunen (Frappaolo, 2001, p 51).  
Die voorkeur om WFMSen en teams te combineren, is opmerkelijk. Verwacht zou 
mogen worden dat een WFMS, juist door het virtuele karakter, ook medewerkers die 
verdeeld zijn over verschillende functionele afdelingen eenvoudig aan zou kunnen 
sturen. Het optimaliseren van de aansturing van de werkprocessen zou zo plaats kunnen 
vinden ronder de formele afdelingsstructuur te doorbreken. 
                                           
8 De definitie van Hammer en Champy (1993) van BPR: ‘Herontwerpen is de fundamentele 
heroverweging en radicale nieuwe opzet van bedrijfsprocessen om drastische verbeteringen in prestatie 
(kosten, kwaliteit, service en snelheid) te bereiken’.  BPR is een managementconcept waarbij 
vormgeving van bedrijfsprocessen, formeren van teams en creatief gebruik van ICT centraal staan 
(Watts en Van Veen, 1999). 
9 BPR gebruikt niet alleen teams als werkunit, maar ook individuen (Hammer en Champy, 1993, Watts 
en Van Veen, 1999). Het benadering van het individu als een op zichzelf staande werkunit komt overeen 
met het WFMS als een soort ‘papieren lopende band’. 
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Immers, de kern van het WFMS is dat de werkstroom effectiever en efficiënter verloopt 
door een betere coördinatie en beheersing van de werkstroom. De coördinatie en 
beheersing komen in dit geval tot stand door het ‘standaardiseren van het werkproces’ 
en het ‘standaardiseren van de output’ (Mintzberg, 1979 en Galbraith, 1973). Deze 
standaardisatie ontstaat door het (nieuwe) procesmodel dat wordt gedefinieerd en wordt 
geautomatiseerd in het WFMS. In dit procesmodel wordt de te volgen werkwijzen 
vastgelegd en afhankelijk van de dwingendheid van het systeem kan hier al dan niet van 
afgeweken worden. Dus het WFMS is één oorzaak van de standaardisatie van het 
werkproces, maar de standaardisatie treedt ook op doordat andere systemen of 
procedures in overeenstemming worden gebracht met het officieel afgesproken 
procesmodel.  
 
Aan de twee bovengenoemde innovaties liggen verschillende coördinatiemechanismen 
(Mintzberg, 1979) ten grondslag. Bij de invoering van WFMSen zijn de dominante 
coördinatiemechanismen standaardisatie van werkproces en output, terwijl het 
dominante coördinatiemechanisme bij een op teams gebaseerde organisatiestructuur 
wederzijdse afstemming is (Mintzberg, 1979). Deze tegenstrijdigheid in de grondslag 
van de innovaties roept de vraag op het tegelijk invoeren van deze innovaties werkbaar 
(efficacy) en wenselijk (effectiviteit) is. 
Ook om een andere reden is de argumentatie voor het tegelijk invoeren van output- of 
klantgerichte teams en WFMSen opmerkelijk. De kracht van WFMSen is immers het 
coördineren en beheren van de werkstroom, langs verschillende posities/afdelingen/loc-
aties. Bedrijven, producenten en adviseurs kiezen niet om technische reden voor een 
organisatorisch herontwerp, maar om sociaal-organisatorische overwegingen die 
samenhangen met de invoering van WFMSen. Een mogelijke verklaring voor het 
propaganderen van een op teams gebaseerde werkorganisatie bij de invoering van 
WFMS, is dat problemen of afwijkingen in de werkstroom eenvoudiger zijn op te lossen 
als de medewerkers zelf het probleem oplossen via wederzijdse afstemming. Het 
oplossen van deze problemen of afwijkingen via standaardisatie van werkprocessen of 
standaardisatie van output is contraproductief, omdat de standaardisatie juist de oorzaak 
is van het ontstane probleem of de afwijking. Andere overwegingen, bijvoorbeeld het 
motiveren van medewerkers, kunnen ook een rol spelen bij deze keuze. De intenties van 
het management voor de combinatie van workflowmanagement en een op teams 
gebaseerde werkorganisatie wilde ik derhalve nader onderzoeken. Bovendien vroeg ik 
me af in hoeverre de combinatie van deze twee type innovaties inderdaad voorkomt en 
of ze werkbaar is voor betrokken en tot wenselijke resultaten leidt.  
Deze vraag is een concretisering van de tegengestelde eisen die aan organisaties worden 
gesteld (Jaffee, 2001) zoals besproken in §1.1. Het eerste spanningsveld is de omge-
keerde relatie tussen commitment en beheersing en het tweede spanningsveld is de 
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omgekeerde relatie tussen differentiatie en integratie. De toepassing van WFMSen en 
een op teams georganiseerde organisatiestructuur lijkt tegenovergestelde intenties te 
hebben. Wellicht juist daarom worden zij om elkaars werking te compenseren of aan te 
vullen soms gelijktijdig in een arbeidssysteem ingevoerd. 
 
2.3 Theoretische benadering 

Dit onderzoek sluit aan bij eerder onderzoek waarin de wederzijdse beïnvloeding van 
ICT en organisaties wordt bestudeerd met behulp van de op de structuratietheorie van 
Giddens (1979, 1984) gebaseerde appropriation theorie (Barley, 1986 en 1990, Orlikow-
ski, 1992, DeSanctis en Poole, 1994, Walsham en Han, 1991). De appropriation theorie 
is een verbijzondering van de structuratietheorie waarmee een verklaring wordt gegeven 
voor het feit dat de toe-eigening van eenzelfde ICT-toepassing sterk kan verschillen 
tussen units. Op de vraag waarom de ene unit zich dezelfde ICT-toepassing op manier A 
toe-eigent en een andere unit op manier B geeft eerder onderzoek nauwelijks antwoord. 
Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van deze inhoudelijke verschillen in toe-
eigening tussen teams, analyseer ik de toe-eigening als een collectief leerproces (§2.3.2). 
Daarbij stel ik voor om het onderzoeksdomein van de appropriation theorie uit te 
breiden naar alle officieel geïmplementeerde werkconcepten, al dan niet Informatie en 
Communicatie Technologisch van aard. Met de appropriation theorie kan vooral het 
verschillend verlopende toe-eigeningsproces worden beschreven. Daarnaast wil dit 
onderzoek ook antwoord geven op de vraag waarom welke inhoudelijke verschillen 
optreden. Daarom gebruik ik als tweede perspectief ook de structurele contingentie-
theorie (bijv. Burns en Stalker, 1961; Lawrence en Lorsch, 1967; Woodward, 1965, 
Galbraith, 1973, Mintzberg, 1980) waarmee de inhoud van de afstemming (fit) tussen 
contingentiefactoren geanalyseerd kan worden. Het gaat dan over de uitkomst van de 
toe-eigening: hoe beïnvloedt het toe-eigeningsproces de inrichting van de organisatie. 
En niet alleen het proces van toe-eigening wordt bekeken in dit onderzoek, maar ook 
inhoudelijke verschillen in de inrichting van de organisatie die daaruit voortkomen.  

2.3.1 De wisselwerking tussen technologie en organisatie 

Dat de invoering van technologie ook gevolgen heeft voor het sociale systeem is al 
bekend sinds het onderzoek van Trist en Bamforth10 (1951). Onderzoek naar de 
wisselwerking tussen ICT en organisatie maakt onderdeel uit van het debat over de 

                                           
10 De manier waarop groepen mijnwerkers na de invoering van de ‘Longwall method of coal getting’ 
werkten in de Haigmoor mijnen rond Durham in de jaren vijftig (Trist, Bamforth, 1951) heeft laten zien 
dat niet alleen de stand van de techniek bepalend is voor de inrichting van de organisatie, maar dat de 
ontwikkeling van het technische en sociale systeem gelijktijdig moet gebeuren, anders zijn ze niet op 
elkaar afgestemd. 
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relatie tussen technologie en organisatie. Orlikowski (2000) laat zien dat deze wissel-
werking zowel vanuit structurele contingentietheorieën, strategische keuzemodellen, 
marxistische studies, symbolisch interactionistische aanpakken, transactiekosten 
economie, netwerk analyses, werkplaatsstudies (practice studie) en structuratiemodellen 
is onderzocht. In deze literatuurbespreking beperk ik me tot onderzoeken die gebruik 
hebben gemaakt van de contingentietheorie en van structuratiemodellen. 
 
  Contingentiefactoren   
     
     
     

Organisatiestructuur  
   Effectiviteit 

parameters 

Figuur 2.1: Model van de contingentietheorie  
 
De contingentietheorie gaat er vanuit dat de best passende organisatiestructuur afhangt 
van de situatie waarin een organisatie opereert: het gaat om de fit tussen structuur en de 
contingenties (zie Figuur 2.1). Centraal in deze theorie staat het begrip fit (ik duid dit 
begrip ook aan als afstemming). Deze fit moet resulteren in een zo goed mogelijke score 
van een organisatie op een aantal effectiviteitparameters. Belangrijke contingentie-
factoren om de passendheid te bepalen zijn kenmerken van het takenpakket, kenmerken 
van de (taak)omgevingen, technologie, ouderdom en grootte van de organisatie 
(vergelijk Burns en Stalker, 1961; Lawrence en Lorsch, 1967; Woodward, 1965; 
Mintzberg, 1979). Deze contingentiefactoren zijn kenmerken van de organisatie die de 
invloed van de omgeving (context) op de organisatie inzichtelijk maken (Donaldson, 
1996). Deze benadering geeft dus de mogelijkheid om naar de inhoud van de toe-
eigening te kijken. 
Daar waar het in de structurele contingentietheorie gaat over de ontstane ‘fit’: dus een 
uitkomst van een proces, gaat het bij de appropriation theorie over ‘fitting’: de 
totstandkoming van de afstemming. 
In de meer interpretatieve (en interactionistische en sociaal-constructivistische) 
benadering zijn sociale samenhangen (waaronder groepen en teams) constructief bezig 
met een proces van betekenis- en zingeving aan hun ‘omgeving’, en dat gebeurt in 
processen over de tijd heen. In de interpretatieve benadering beïnvloeden techniek en 
organisatie elkaar wederzijds. 
 
De studies van Barley (1986), Orlikowski en Robey (1991), Walsham en Han (1991), 
Orlikowski (1992b), DeSanctis en Poole (1994) hebben meer inzicht gegeven in het 
proces van wisselwerking tussen technologie en organisaties. Orlikowski beschrijft deze 
structuratiemodellen op de volgende manier: ‘…these models posit technologies as 
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embodying structures (built in by designers during technology development), which are 
then appropriated by users during their use of the technology’ (Orlikowski, 2000, p. 
405).  
 
De basis voor de structuratiemodellen over de relatie tussen ICT en organisatie is te 
vinden in de structuratietheorie van Giddens (1979, 1984). Deze sociologische theorie 
probeert op metaniveau – op het niveau van maatschappelijke processen en structuren – 
theorieën die het menselijk handelen centraal stellen en theorieën die de structuur van 
sociale systemen vooropstellen, te combineren11. In Giddens structuratietheorie staat de 
dualiteit van structuur centraal: dit betekent dat de structuur of de institutionele 
eigenschappen van een sociaal systeem zijn gecreëerd door menselijk handelen, en dat 
deze institutionele eigenschappen op hun beurt toekomstig handelen vormen 
(Orlikowski en Robey, 1991). Omdat mensen niet buiten een sociaal systeem om 
kunnen handelen wordt hun handelen in zekere mate gedetermineerd door de 
institutionele eigenschappen van het systeem. Wanneer ze gebruik maken van ICT 
wordt hun handelen dus ook gedetermineerd door de eigenschappen van de technologie. 
Er bestaat echter een zekere flexibiliteit in het interpreteren van deze eigenschappen.  
 
Barley (1986) bestudeerde de introductie van de Computer Tomografie (CT) scanners 
bij radiologie in twee ziekenhuizen in Massachusetts, USA. De structuratietheorie is in 
dit onderzoek gebruikt als een analyse-instrument om te ontdekken hoe de handelingen 
van technici, radiologen en de geïnstitutionaliseerde tradities (of werkwijzen) elkaar in 
de tijd beïnvloeden. Barley concludeerde dat de introductie van identieke technologie 
resulteert in verschillende sociale processen van structuratie in verschillende units 
(Barley, 1986; 1990 en Walsham en Han, 1991). De structuratieverklaring ziet 
technologie niet enkel als objectieve realiteit of als sociaal geconstrueerd, maar laat de 
dualiteit van technologie zien (Orlikowski, 1992). De eigenschappen van het technische 
systeem beïnvloeden daarbij het handelen van actoren en het handelen van actoren 
verandert tegelijkertijd de eigenschappen van het technische systeem (de structuur). 
Barley concludeerde op basis van zijn casestudies (1986, 1990) dat een ICT-toepassing 
bepaald gedrag kan faciliteren, en ander gedrag kan belemmeren, maar dat de invloed 
van de ICT niet á priori is gedetermineerd. Dit uitgangspunt wordt soft determinisme 
genoemd (Barley, 1990). Dezelfde technologie kan verschillende effecten produceren, 
afhankelijk van de specifieke context (Scott, 1990 en Whittington, 1992) en de sociale 
constructie door de actoren (Weick, 1990). Het gaat met andere woorden om de 

                                           
11  ‘..tussen een voluntaristische, subjectivistische of actorcentristische interpretatie van de sociale 
werkelijkheid enerzijds en een deterministische, objectivistische of structuurcentristische interpretatie 
anderzijds (Munters , 1985). 
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interpretaties en keuzen die worden gemaakt bij het selecteren, ontwikkelen en 
gebruiken van de betreffende technologie (Van Offenbeek en Van Rheede, 2000).  
 

    Structuur van 
ICT: 
Structurele 
kenmerken  
en spirit 

  

 Sociale interactie   

 

 
Uitkomst 
van de 
beslissing 

        
Andere 
bronnen van 
structuur 

 Toe-eigening  Besluitvormings-
proces  

   

        
        
Interne 
systeem van 
de groep 

  Spontaan 
ontstane 
kenmerken 

   Nieuwe 
sociale 
structuur 

Figuur 2.2: Het adaptive structuration theory model van DeSanctis en Poole (1994). 
 
DeSanctis en Poole (1994) hebben een uitgebreid analyse-instrument gemaakt door de 
uitwerking van hun Adaptive Structuration Theory (AST). Met dit instrument (zie 
Figuur 2.2) zijn de verschillen te bestuderen die optreden als organisaties of units 
‘advanced technologies’ (met name decision support systemen) gaan gebruiken. De 
dualiteit in deze theorie bestaat uit twee soorten structuren. Aan de ene kant zijn er de 
kenmerken die eigen zijn aan geavanceerde technologieën en waar ontwikkelaars en de 
‘afnemers van de technologie’ op anticiperen: deze eigenschappen worden ‘structurele 
kenmerken’ (structural features) genoemd. Anderzijds zijn er de kenmerken die 
spontaan ontstaan (emerging features) in het gebruik van de technologie door interactie 
van gebruikers met de technologie: deze structuren worden naar analogie van wetgeving 
‘in de geest van de technologie’ (‘spirit’) genoemd (DeSanctis en Poole, 1994). Het 
effect van ICT op teamuitkomsten hangt volgens deze theorie af van de structurerende 
potentie van de technologie; de wijze van toe-eigening van technologie en andere 
structuren (zoals werktaken, het interne systeem van het team en de context) door de 
teamleden; en de vorming van sociale structuren in de tijd. 
 
Bovenstaand en ander onderzoek (Orlikowski, 1992a, Karsten, 1995), laat zien dat 
gebruikers zich in een proces van ‘toe-eigening’ (=appropriation) ICT ‘eigen’ maken en 
dat dit bij de ene unit tot een andere uitkomst leidt dan bij de andere unit. Kennelijk kan 
dezelfde applicatie op meerdere manieren worden geadopteerd. Dit wordt ook wel 
aangeduid met de ‘interpretatieve flexibiliteit’ van ICT. In termen van Barley en 
Orlikowski kan worden gezegd dat er bij ‘structurele kenmerken’ weinig ruimte lijkt 
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voor interpretatieve flexibiliteit, terwijl bij ‘spontane kenmerken’ de sociale constructie 
door de actoren een doorslaggevende rol speelt. 
Op basis van de appropriation theorie is te voorspellen dat de interpretatieve flexibiliteit 
van WFMSen kan leiden tot verschillend gebruik van het systeem en een verschil in 
afstemming met de rest van het arbeidssysteem tussen teams. 
Door de verschillende manieren van het gebruik van WFMSen zal de toe-eigening door 
de teams meer of minder in overeenstemming zijn met de intentie van het management 
en de ontwikkelaars van het WFMS (Ruel, 2001; DeSanctis en Poole, 1994). Er is 
echter nog weinig bekend over de factoren die verklaren waarom deze toe-
eigeningsprocessen in een unit verlopen, zoals ze verlopen. 
 
In dit onderzoek wordt gekeken naar het toe-eigeningsproces van administratieve 
WFMSen. Het gebruik van deze systemen wordt gekenmerkt door sterk gestandaardi-
seerde processen. Met de keuze voor WFMSen wijkt het object van deze studie af van 
het gebruikelijk object van vergelijkbare studies: namelijk decision support systemen 
(DSS) (onder andere DeSanctis en Poole, 1994) en groupware applicaties (onder andere 
Orlikowski, 1992a). Waar DSS en groupware te kwalificeren zijn als relatief flexibel, 
gericht op ondersteuning van gebruikers (zie ook gereedschapsmetafoor in §1.2), geldt 
dit niet voor WFMSen. Wanneer zich bij deze standaardiserende ICT-toepassing 
(WFMSen) zelfs een verschil in toe-eigening blijkt voor te doen, is dit een extra sterke 
bevestiging van de appropriation theorie. Blijkbaar geldt dan voor elke vorm van ICT de 
interpretatieve flexibiliteit op basis van de ‘principes van de structuratietheorie’. Het 
‘gebruik van WFMSen’ als onderzoeksobject voor het testen van deze theorie is te 
beschouwen als een extreme case (Yin, 1989).  
 

2.3.2 Toe-eigening als leerproces  

Een bepaald systeem wordt toegeëigend als een team tot een (nieuwe) afstemming 
tussen sociaal en technisch systeem komt (voor verdere uitwerking van deze afstem-
ming zie paragraaf 4.4). Het bekijken van de toe-eigening als een teamleerproces maakt 
duidelijk hoe een team leert door: (1) de feitelijke werkwijze te veranderen naar de 
geïnterpreteerde officiële werkwijze zoals vastgesteld in het nieuwe concept, er wordt 
dan een nieuwe routine geleerd; of door (2) de interpretatie en het gebruik van het 
nieuwe concept aan te passen aan de eigen oude werkwijze. Het team leert in dit tweede 
geval om het gebruik van het systeem in haar bestaande routines en betekenisgeving in 
te passen. Deze mogelijke uitkomsten van leren (vergelijk Cook en Yanow, 1993) 
veronderstellen dat het geleerde wordt vastgelegd in artefacten. Het proces van toe-
eigening dat bestaat uit het creëren of veranderen van gemeenschappelijke betekenis 
wordt hiermee zichtbaar in waarneembaar veranderende routines en andere artefacten. 
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Ook Orlikowski (1992a) en Karsten (1995) hebben het proces van toe-eigening reeds 
als vorm van team- of organisatieleren bestudeerd (Robey et al., 2000). 
Karsten (1995) beschrijft de toe-eigening als proces waarbij de gebruikers het begrip 
van de applicatie construeren en reconstrueren tijdens het gebruik van en het 
communiceren over de applicatie. 
  
Orlikowski (1992a) heeft in haar onderzoek gekeken hoe het gebruik van groupware het 
werk en de interactie bedoeld of niet-bedoeld verandert. Een uitkomst uit haar 
onderzoek is dat collectief leren belangrijk is om als groep het systeem op een zelfde 
manier te gaan gebruiken. ‘..., if individuals are to use groupware within a specific 
group, learning such a technology collectively may foster joint understanding and 
expectations. Where individuals learn a shared technology in isolation, they may form 
their own assumptions, expectations, and procedures which may differ from those of the 
people they will interact with through the technology’ (Orlikowski, 1992a, p. 368). Dit 
risico is het directe gevolg van de interpretatieve flexibiliteit van de technologie. 
 
Robey et al. (2000) concluderen op basis van een overzichtsstudie van empirisch 
onderzoek dat het uiteindelijke gebruik van ICT onderhevig is aan complexe sociale 
processen bij implementatie en gebruik, zoals politieke processen (en de verdeling van 
macht) in een bedrijf. Organisatieleren is een ander voorbeeld van dit soort complexe 
sociale processen en biedt inzicht in de rol van vorige ervaringen, verschillende bronnen 
van kennis en dynamiek van verandering (Robey et al. 2000). Recenter hebben 
Boudreau en Robey (2001) het belang aangetoond van (situationeel) leren bij het 
opheffen van kennisbarrières bij de implementatie van complexe technologieën. 
 
In dit onderzoek wordt gekeken naar twee soorten toe-eigeningsprocessen, de toe-
eigening van het concept WFM en de toe-eigening van het concept van semi-autonome 
teams. Beide processen bestudeer ik als een proces van toe-eigening. Immers de toe-
eigening van het concept WFMS resulteert in een WFMS en de toe-eigening van het 
concept van semi-autonome teams resulteert in het gebruik van teams12. Hiermee 
verbreed ik het domein van de appropriation theorie tot alle officieel geïmplementeerde 
werkconcepten, al dan niet (Informatie en Communicatie) technologisch van aard. 
Zowel de toe-eigening van het concept workflowmanagement als het concept van semi-
autonome teams zal ik als een leerproces beschouwen. 
 

                                           
12 De toe-eigening verloopt via het creëren (of veranderen) van gemeenschappelijke betekenis, die wordt 
vastgelegd in door het team gecreëerde (of veranderde) artefacten. 
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2.4 Probleemstelling van het vooronderzoek 

Uit het literatuuronderzoek zijn twee verwachtingen naar voren gekomen. Allereerst dat 
voor bedrijven de implementatie van een WFMS vaak de nadere uitwerking is van een 
Business Process Re-engineering-traject en ten tweede dat dit vaak inhoudt dat een 
horizontaal georiënteerde op semi-autonome teams gebaseerde organisatiestructuur 
wordt ingevoerd. Komt dit ook terug is de praktijk? Deze twee verwachtingen vormden 
de reden voor een vooronderzoek waarbij, in een breed geselecteerde groep organisaties 
met verschillende WFMS-toepassingen, is gekeken of deze verwachtingen ook 
daadwerkelijk terugkomen in de praktijk. 
Een derde vraag in het vooronderzoek is welke sociaal-organisatorische issues bij de 
invoering van WFMSen nader onderzocht dienen te worden.  
Naast het nader onderzoeken van deze verwachtingen is een doel van het 
vooronderzoek ook het bepalen van de contextuele en structurele dimensies die centraal 
staan in het realiseren van een (hernieuwde) afstemming tijdens het toe-eigeningsproces.  
Op basis van de hierboven (§2.3) besproken literatuur kom ik tot de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Welke intenties heeft het management bij het kiezen voor een WFMS? (§3.5.1)  

In hoeverre hangen deze intenties samen met de twee verwachtingen dat:  
a. WFMS voortvloeit uit en ondersteunt wordt door een BPR-traject? 
b. De invoering van het WFMS samengaat met een horizontaal georiënteerde op 

semi-autonome teams gebaseerde organisatiestructuur? 
2. In hoeverre lijkt het WFMS overeenkomstig de intentie te worden toegeëigend? 

(§3.5.2) 
3. Welke sociaal-organisatorische issues spelen daarbij een rol: hoe verandert de 

organisationele configuratie en hoe wordt dit door de betrokkenen ervaren? (§3.5.3) 
4. In hoeverre kunnen de ervaren sociaal-organisatorische issues worden begrepen met 

behulp van de structurele contingentiebenadering? (§3.5.4) 
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Hoofdstuk 3  Vooronderzoek 
3.1 Inleiding 

Doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of de twee verwachtingen (§2.4) over 
het gebruik van WFMSen en de horizontaal georiënteerde organisatiestructuur ook in de 
praktijk terugkomen en welke sociaal-organisatorische issues een rol spelen bij het 
gecombineerd invoeren van deze twee innovaties. Eerst bespreek ik de methode van het 
vooronderzoek. Daarna vindt de caseselectie plaats en volgt de beschrijven van elke 
case. Na de beschrijving per case, worden de onderzochte cases met elkaar vergeleken.  
 
3.2 Design 

3.2.1 Onderzoeksdesign 

Het vooronderzoek is een casestudie bij acht organisaties die WFMSen gebruiken. De 
keuze om een casestudie uit te voeren betekent dat er een keuze is gemaakt om een 
bepaald object (kwalitatief of kwantitatief) te gaan bestudering (Stake, 1998). De kracht 
van deze aanpak is dat de onderzoeker in eerste instantie probeert de individuele case zo 
goed mogelijk, in al haar complexheid, te begrijpen.  
Stake (1998) onderscheidt drie soorten casestudies: de intrinsieke casestudie, de 
instrumentele casestudie en de collectieve casestudie. 
Bij de intrinsieke casestudie is de onderzoeker geïnteresseerd in het fenomeen dat zich 
afspeelt in de specifieke case. De case is in zichzelf interessant, zij is niet gekozen om 
andere cases te representeren.  
In een instrumentele casestudie heeft de case een ondergeschikte rol, de case moet ons 
helpen om een inzicht te krijgen in een onderwerp of om een theorie te verfijnen. Vaak 
wordt de case diepgaand bestudeerd, de context onderzocht en worden de gewone 
activiteiten diepgaand bestudeerd, omdat dit helpt een onderwerp beter te begrijpen.  
 Tot slot wordt bij een collectieve casestudie een aantal cases gezamenlijk bestudeerd. 
Het is een instrumentele casestudie, bestaand uit meer cases. De verschillende cases 
kunnen tegelijkertijd of los van elkaar bestudeerd worden en ze kunnen overlappend of 
verschillend zijn. De cases worden gekozen omdat het begrijpen van deze cases leidt tot 
een beter begrip – of het beter theoretiseren over een nog grotere verzameling van cases 
(Stake, 1998).  
 
Dit onderzoek is ook te beschouwen als theoriebouw. Eisenhardt (1989) suggereert dat 
de start van dit type onderzoek ‘…is begun as close as possible to the ideal of no theory 
under consideration and no hypotheses to test’ (Eisenhardt, 1989, p. 536). De 
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belangrijkste reden om met zo min mogelijk theorie te starten, is het idee dat reeds 
ingenomen perspectieven of proposities de uitkomsten kunnen beïnvloeden of hinderen.  
 

3.2.2 Selectie cases 

Het vooronderzoek is te beschouwen als een collectieve casestudie. De selectie van de 
cases is gericht geweest op inzicht krijgen in de intenties van de invoering van 
WFMSen. Daarnaast moest ook inzicht verkregen worden in de sociaal-
organisatorische issues die naar voren komen bij invoering van WFMSen. Doel van de 
hieronder beschreven variatie in cases is te komen tot een antwoord op deelvraag 1 en 2. 
De variatie bestaat uit: 
♦ Variatie in type WFMS: de mate waarin het WFMS flexibel versus specifiek is (zie 

figuur 1.2). 
♦ Variatie in sectoren: voor een brede vergelijking is gezocht naar variatie in sectoren: 

uit de industriële sector (2), de verzekerings- en financiële sector13 (4), de 
dienstverlenende sector (1) en de overheid (1) waren één of meer organisaties 
betrokken.  

♦ Dit resulteer in de volgende case selectie(zie Tabel 3.1) waarbij een zo groot 
mogelijke variatie gecreëerd in bedrijfssector en het gebruikte WFMS. 

Uit het overzicht (Tabel 3.1) komt een breed scala aan zogenaamde WFMSen naar 
voren. De dominante markt positie van het product Staffware (60% van de WFMS-
implementaties in Nederland) komt ook naar voren (kolom 4).  
 
3.3 Gegevensverzameling en analyse 

3.3.1 Verzameling gegevens 

♦ De opzet was om in elke case vier medewerkers te interviewen: een directe 
gebruiker van het WFMS, een lijnmanager, een projectmanager, en een medewerker 
uit de IT-afdeling die bij de implementatie was betrokken. Dit is grotendeels 
gerealiseerd. In enkele gevallen is alleen met een directe gebruiker en een 
projectmanager gesproken. Voor een overzicht van de interviews zie Bijlage 1. 

De interviews werden gestructureerd door een twaalftal vragen (zie Bijlage 1). Binnen 
de case lag de nadruk bij verschillende functionarissen soms op verschillende vragen. 
Het interview begon met de hoofdvragen, waarna met doorvragen (‘probes’) werd 
gezocht naar voldoende gedetailleerde antwoorden (Rubin en Rubin, 1995). Tussen de 

                                           
13 Het aandeel van deze sector in de caseselectie is het grootst omdat WFMSen in deze sector 
traditioneel veel voorkomt.  
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interviews zijn vervolgvragen ontwikkeld om interessante patronen en onderwerpen die 
in de interviews naar boven kwamen verder uit te zoeken. 
Daarnaast werden ook rapporten over de systeemontwikkeling en het 
implementatieproces bestudeerd voor aanvullende informatie.  
 
Tabel 3.1: Case selectie vooronderzoek 

Case  Sector Bedrijfstak Gebruikte WFMS 

1 Nuon Infra,  
Doetinchem 

Industrie Nutsbedrijf 
 

Staffware 

2 Dgvp, 
Amersfoort 

Diensten Ziektekosten verzekering Staffware 

3 PGGM,  
Zeist 

Diensten Pensioenfonds Staffware 

4 Stater, 
Amersfoort 

Diensten Hypotheek beheer SHS  
klantspecifiek 

5 VROM, 
Den haag 

Overheid 
 

Ministerie 
 

Linkworks 

6 Stork,  
Boxmeer 

Industrie Reserveonderdelen Lotus Notes 

7 Brunel IT 
Nieuwegein 

Diensten Detachering 
 

ATS 14  
Klantspecifiek 

8 Centraal Beheer, 
Apeldoorn 

Diensten Autoverzekering AWD15 

 

3.3.2 Analyse gegevens 

De data-analyse in het vooronderzoek bestond uit datareductie en het zoeken naar 
patronen en verbanden.  
Na voorbereidende activiteiten, als het letterlijk uitschrijven van de op cassetterecorder 
opgenomen interviews in een interviewverslag, begon de eigenlijke analyse. In de eerste 
fase van de analyse is de hoeveelheid data gereduceerd door het coderen van 
interviewfragmenten. Er zijn verschillende soorten codes gebruikt. Voorafgaand aan de 
dataverzameling is een grofmazig coderingsschema gemaakt op basis van de 
onderzoeksvragen. Tijdens de uitwerking en de analyse is dit schema aangevuld met 

                                           
14 Applicant tracing system.  
15 Automatic Work Distributor (AWD).  
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zogenaamde ‘open codes’. De open codes, zijn nieuwe codes voor interessante citaten 
of passages die niet onder bestaande codes te plaatsen waren. 
 
Op basis van de codes en ideeën die ontstaan waren tijdens het coderingsproces 
(vastgelegd in onderzoeksmemo’s) begon het zoeken naar patronen en thema’s in de 
verschillende cases; dit was de tweede fase van de data-analyse. Een hulpmiddel in deze 
fase van de analyse waren de code-families. Deze code-families zijn overkoepelende 
codes voor codes met een gezamenlijk onderwerp.  
 
Bij het proces van codering en het zoeken naar patronen is gebruik gemaakt van 
software voor kwalitatieve data-analyse. Er is op het moment een behoorlijk aantal 
zogenaamde CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) 
beschikbaar. Voorbeelden van dit soort software pakketten zijn NUD*IST, WinMAX, 
The Ethnograph en KWALITAN. Ik heb gebruik gemaakt van het pakket Atlas.ti. Dit 
pakket beschikt over zeer veel mogelijkheden, maar de belangrijkste meerwaarde was 
het gemak waarmee stukken tekst gecodeerd kunnen worden en waarmee deze codes 
vervolgens weer verder gemanipuleerd kunnen worden (hernoemen en groeperen). Op 
die manier is geprobeerd overzicht over de data te krijgen en is gezocht naar patronen en 
onderwerpen. De citaten waar de codes naar verwijzen zijn direct afkomstig uit het 
interviewverslag. De makers van het pakket Atlas.ti hebben zich sterk gericht op de 
gefundeerde theorie benadering van Glaser en Strauss (1967)16.  
 
3.4 Casebeschrijving 

Per case beschrijf ik kort welk proces het WFMS ondersteunt en wat de grootste 
verandering is voor de organisatie. 
 

3.4.1 Case 1: Nuon 

Het onderzochte team AEL 2, van de vestiging Nuon Oost Gelderland, is onderdeel van 
Nuon Infra. In dit team is het WFMS in de pilot-fase uitgeprobeerd. Het WFMS 
ondersteunt het realiseren van energieaansluitingen bij particulieren (het zogenaamde 
AEL-proces17). De invoering van WFM is onderdeel van het BPR-traject dat Nuon 
heeft ingezet. Het WFMS moet er voor zorgen dat de verschillende vestigingen op 
uniforme wijze, zoals vastgesteld in het BPR-traject, gaan werken. Zoals één van de  
 
 

                                           
16 Meer over de mogelijkheden van deze tool in §5.5.2. 
17 AEL staat voor Aanvraag tot Einde Levering. 
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directeuren zegt over het WFMS: ‘Het is een breekijzer om uniforme werkprocessen af 
te dwingen’.  
 
In het door WFMS ondersteunde werkproces zijn de volgende drie functies18 betrokken: 
de opdrachtbeheerder, de monteur en de werkbegeleider. De taken die in het proces 
verricht worden, zijn onder te brengen in vier werkstappen: het uitvragen van de klant; 
de voorbereiding (minimaal); het uitvoeren van de klus; en het opleveren van de klus. 
Met invulschermen doorlopen de medewerkers hun stappen van het werkproces. Deze 
invulschermen – elektronische formulieren – zorgen ervoor dat de informatie in het 
klanteninformatiesysteem en het bedrijfsinformatiesysteem worden weggeschreven en 
formulieren of brieven gegenereerd worden in Word (tekstverwerkingprogramma). Als 
alle informatie is ingevoerd, worden er werkbonnen geprint. De monteurs werken niet 
met het WFMS, zij krijgen de werkbonnen en maken de hierop gespecificeerde 
aansluiting. Het onderstaande citaat laat zien waarom bij dit proces werd gekozen voor 
een WFMS.  

Projectleider WFMS: 
‘Waarom WFMS hier toepassen? Daar was veel eer aan te behalen, omdat toch al die kleine klusjes veel 
doorlooptijd hadden. Het is ook een proces dat iedereen begrijpt binnen het nutsbedrijf: het is voorstelbaar 
en aansprekend. Probleem bij de implementatie van het WFMS is het maken van betrouwbare 
koppelingen met andere systemen. Deze koppelingen zijn ingewikkeld omdat de onderliggende systemen 
niet open zijn’.19 

 
WAT IS VERANDERD? 
Bij de onderzochte case is weinig aanpassing nodig aan het werkproces, omdat het 
proces van dit team min of meer model heeft gestaan voor de ‘standaard’ die is 
opgenomen in het WFMS. De verwachting is dat de andere vestigingen meer 
aanpassingsproblemen zullen ondervinden. 
 
De grootste verandering is de afname van het aantal functies dat betrokken is bij de 
totstandkoming van de aansluiting. Daarnaast dwingt het WFMS de medewerkers om 
bepaalde gegevens in een vroeg stadium in te vullen, anders kan de aanvraag niet 
afgerond worden. Dit heeft als voordeel dat de administratie niet achteraf allerlei 
                                           
18 De functie van teamleider is recentelijk opgeheven, maar aanvankelijk had deze ook een rol in het 
proces. De monteurs kunnen nog niet met het WFMS werken. In de toekomst krijgen zij een zogenaamd 
‘mobile office,’ maar nu geschiedt de communicatie met de monteurs per fax, telefoon en tijdens een 
wekelijks werkoverleg. 
19 Systemen die in de toekomst worden toegevoegd zijn: een Geografisch Informatie Systeem (GIS) en 
een Planningssysteem. De activiteiten die voor deze stappen van belang zijn worden op dit moment nog 
op papier gedaan. Management informatie is niet beschikbaar, omdat deze module niet is toegevoegd 
aan het WFMS bij Nuon. 
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gegevens hoeft te zoeken om de factuur te versturen. Voor de opdrachtbeheerders 
betekent dit wel meer werk, omdat zij nu alle gegevens zelf moeten verzamelen, terwijl 
de medewerkers verderop in het proces ontlast worden. 
Of zoals een opdrachtbeheerder zegt: 

‘De opdrachtbeheerders hebben nu minder mogelijkheden om na een eerste invoering nog veel 
wijzigingen te maken, vroeger ging dat makkelijker, toen was er nog een soort nacalculatiestap. Deze is nu 
min of meer verdwenen. … Volgens mij was het BIS20 makkelijker te controleren, en wijzigingen waren 
eenvoudiger aan te brengen. … het werk is niet sneller en makkelijker geworden, eerder lastiger, maar het 
gaat niet alleen om de opdrachtbeheerders: voor de administratie is het wel eenvoudiger geworden.’ 

Een andere verandering is de overgang van een papieren dossier naar een elektronisch 
dossier in het WFMS; alleen de kaarten (van het infranetwerk) zijn niet elektronisch 
beschikbaar. 
 

3.4.2 Case 2: Dgvp 

Aanvankelijk was de verzekeraar alleen geïnteresseerd in een digitaal informatiesysteem 
(DIS), maar uiteindelijk werd ook een WFMS aangeschaft. Het inzetten van het WFMS 
Staffware was gericht op het optimaliseren van het proces ‘machtiging medische 
administratie’ bij de verzekeringsmaatschappij Dgvp21. In dit proces wordt de procedure 
voor het aanvragen van een machtiging door de verzekerde voor opname in een 
ziekenhuis en voor bepaalde medische behandelingen ondersteund door een WFMS.  
 
WAT IS VERANDERD? 
Bij het bedrijf is men zeer tevreden over het gebruik van het WFMS. De directeur van 
het bedrijf zegt erover: 

‘In de praktijk is het een absoluut succes geworden, …..gemiddeld was de tijd voor de invoer van een 
machtiging 21 dagen, en nu is het 6 dagen.  
Ook als er bij de frontoffice een vraag binnenkomt: ‘..hoe zit het mijn aanvraag?’ dan kunnen de 
medewerkers direct antwoord geven dankzij het WFMS. Bovendien is het aantal telefoontjes afgenomen 
met de vraag waar de aanvraag blijft door de kortere doorlooptijd.’ 

Eén gevolg van de invoering van het WFMS is dat medewerkers geconfronteerd 
worden met hun fouten. Als de fout verderop in het behandelen van de case (in het 
WFMS22) opgemerkt wordt, dan is deze terug te leiden tot de medewerker die de fout 
heeft gemaakt. In de oude situatie was dat niet haalbaar en werd een dergelijke aanvraag 
ook teruggestuurd naar de afdeling, maar niet naar persoon die de fout had gemaakt. Er 

                                           
20 Het bedrijfsinformatiesysteem. 
21 Dgvp staat voor Dienst Geneeskundige Verzekering Politie. 
22 Om verwarring te voorkomen tussen case als object van onderzoek (de acht cases) en de case welke 
gecoordineerd en beheerst wordt door het WMFS, wordt als er sprake is van de tweede betekenis dit 
expliciet gemeld. 
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zijn ook enkele nadelen aan het werken met WFMSen: in sommige gevallen heeft het 
meer werk opgeleverd. 

… voor eenvoudige dingen zijn meer handelingen nodig en deze kosten meer tijd. Bijvoorbeeld om een 
elektronisch dossier te krijgen. Vroeger zette je gewoon de perforator d’r op en deed het in een map. Nu 
moet het aangeboden worden om te scannen.  

 
Een algemeen heersend vooroordeel over WFMSen is dat de ´bewaking en beheersings- 
functie’ leidt tot een ‘big brother is watching you-gevoel’. Volgens de geïnterviewden bij 
Dgvp verandert de invoering van een WFMS de bewaking en beheersing niet.  

Medewerkers: 
Alleen de manager heeft inzicht in deze informatie. Ook de door jezelf verwerkte cases [in het WFMS] kun 
je niet zien, dat moet je aan je manager vragen.  
Je weet ook zonder monitoring en control wel of een collega van jou de hele dag niks doet, dat zie je. De 
ene medewerker kan met twee vingers in zijn neus 150 zaken op een dag doen, terwijl een ander door 
keihard te werken er maar 70 doet. De inzet is niet minder, maar het gemak waarmee ze werken is 
anders. 
 

3.4.3 Case 3: PGGM 

Aanvankelijk was het idee om het hele proces van beheren tot het toekennen van de 
pensioenen door een WFMS te laten ondersteunen. Om het project beheersbaar te 
houden is er echter voor gekozen om eerst alleen het toekenningsgedeelte – het 
zogenaamde Rekenen, Beheers en Toekennen systeem (RBT) – te ondersteunen. Het 
RBT-proces start 6 maanden voordat de klant de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Tot dat moment worden alle gegevens beheerd in een ander systeem23.  
Het WFMS Staffware vormt de verbindende laag tussen de systemen van het RBT.  
 
WAT IS VERANDERD? 
Bij het pensioenbedrijf PGGM heeft Staffware eraan bijgedragen dat er meer aandacht 
voor de klant is gekomen. Het belang van informatieverstrekking en advies is 
toegenomen. Vroeger was PGGM een administratiefabriek, en was dienstverlening 
volledig ondergesneeuwd aldus de directeur. Door de informatietechnologie is er nu 
ruimte ontstaan om de dienstverlening te verbeteren. Het bewustzijn waarmee klanten 
bezig zijn met hun inkomen is enorm toegenomen. Hoewel PGGM voor een verplicht 
gestelde markt werkt (de gezondheidszorg), moeten ze de klanten en bedrijven wel 
vasthouden.  
Door WFMS in te voeren kunnen de medewerkers zich meer richten op de klant. Vooral 
de hele pensioenberekening en controles van berekeningen zijn niet meer nodig doordat 
het WFMS dat overneemt. 
                                           
23 In het zogenaamde Postregistratie en Voorraad Werkverdelingssysteem (PVW-systeem). 
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De aanwezigheid van meer systemen belemmert de mate waarin het werkproces kan 
worden geoptimaliseerd en maakt de consequenties (zowel de voor- als de nadelen) van 
het systeem kleiner.  
Het workflowgedeelte van het RBT is een voorbeeld van push workflow (zie paragraaf 
2.2). Iedere medewerker is gekoppeld aan bepaalde klanten. Medewerkers kunnen 
echter ook werk van collega’s overnemen zoals blijkt uit onderstaand citaat. 

….’Wat wel kan – los van werkbakken – is dat mensen werk van elkaar overnemen door een geval aan te 
klikken in een elektronisch dossier. Dan kun je er ook mee aan de slag. Los van die werkbak. Je bent niet 
alleen afhankelijk van wat er in je bak komt.’ 

Een probleem van het werken met het WFMS is dat medewerkers de status van een 
case (in het WFMS) niet kunnen zien in hun werkbak. Om te bepalen in welk stadium 
van het proces een case (in het WFMS) is, moeten ze hem eerst openen. 
 
De tijd die nodig is om een pensioen toe te kennen (het RBT-deel) was 50% en wordt nu 
20% van de totale tijd die PGGM aan één pensioen besteedt. Zoals aangegeven wordt 
de berekening geheel overgenomen door het RBT-systeem. De teammanager merkt wel 
op dat het controleren van de basisgegevens veel belangrijker is geworden. De directeur 
geeft aan dat het grootste probleem bij de introductie van het RBT-systeem is dat de 
medewerkers moeten leren te vertrouwen op het systeem. Het feit dat de medewerkers 
zorgvuldig de gegevens moeten controleren, waarna RBT de berekening maakt, heeft de 
kans op ‘rekenfouten’ doen afnemen. Hierdoor is het niet meer nodig om alle 
berekeningen te laten controleren door een andere medewerker. 
 
Dat Staffware de pensioenberekening uitvoert, betekent niet dat de medewerker niet 
meer hoeft na te denken. In sommige gevallen blijkt uit een document in het dossier dat 
er een andere afspraak is met een klant. De medewerker moet dan uit de normale 
procedure stappen en de door WFMS ondersteunde voorlegprocedure volgen.  

 ‘…In principe kan het WFMS alle situaties aan, maar het kan zijn dat met een klant afwijkende afspraken 
gemaakt zijn. Die afwijkingen kun je niet automatiseren. Daar hebben we een procedure voor ingebouwd. 
Je kunt dan handmatig de hele berekening aanpassen. Daar heb je wel fiattering voor nodig.’ 

Deze fiattering verloopt via het WFMS langs de teammanager, de 
procesverantwoordelijke, en uiteindelijk neemt de juridische afdeling een besluit. Het is 
een omvangrijke procedure, die 100 tot 200 keer per jaar voorkomt en goed door het 
WFMS kan worden begeleid. De procedure waarborgt dat iedereen goed is 
geïnformeerd. 
 

3.4.4 Case 4: Stater 

De aanleiding voor de implementatie van het Stater Hypotheek Systeem (SHS), vormde 
een BPR-traject en de wens om papierloos/arm te gaan werken. Dit WFMS is speciaal 
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ontwikkeld door Stater en zij werken al vijf jaar met het systeem. Het proces verloopt 
globaal als volgt: de postkamer scant een binnengekomen document en stuurt dit in 
batches naar de afdeling Acte en Uitbetalingen (A&U). Enkele malen per dag openen de 
medewerkers, tegelijkertijd, deze batches en indexeren de documenten. Het document 
wordt hiermee gekoppeld aan een index in het hypotheek(archief)systeem Hyrachis24. 
De case (in het WFMS) komt vervolgens terecht in een bepaalde groepswerkbak van 
het SHS.  
 
Een medewerker pakt een taak op uit de werkbak ‘Uitbetalingen Gelden’ en eigent zich 
deze hiermee toe. De medewerker kan de taak direct uitvoeren en de betaling 
vrijgeven.De betaling wordt dan in de komende ‘betaalrun’ geplaatst. Handelt de 
medewerker de taak niet direct af dan verplaatst de case (in het WFMS) zich 
‘automatisch’ naar de ‘beziglijst’. Deze beziglijst kan ook gebruikt worden om moeilijke 
gevallen over te geven aan meer ervaren collega’s. Van het overdragen van cases (in het 
WFMS) wordt nog weinig gebruikt gemaakt. 
 
WAT IS ER VERANDERD? 
De belangrijkste verandering is wellicht het papierarm werken. Hierdoor zijn er geen 
fysieke dossiers meer en zijn ook de archiefkasten verdwenen. Dit heeft een enorme 
vermindering van het vloeroppervlak opgeleverd. Daarvoor in de plaats zijn op elke 
afdeling koffiehoeken gekomen. Volgens de manager van de afdeling A&U is het feit 
dat de medewerkers met de invoering van het SHS constant achter hun PC zitten een 
cultuurschok. Ze moesten erg wennen aan het nemen van pauze. 

‘..Vroeger pakte je koffie en ging je door met werken. Nu zeg ik tegen mijn mensen: ‘ jongens anderhalf uur 
achter je PC en dan moet je even een break nemen. Dan moet je maar even naar de koffiehoek – die 
hebben we op alle afdelingen – en ga je maar even een bak koffie nemen.’  

Sinds de invoering van het SHS kan de telefooncentrale negen van de tien vragen van 
consumenten beantwoorden, omdat zij de benodigde informatie zelf in het SHS kan 
opzoeken. De consumenten hoeven niet meer doorverbonden te worden met de 
medewerkers van de afdeling A&U. Dit heeft ‘veel rust gebracht’ waardoor de mensen 
geconcentreerd kunnen doorwerken. Daarnaast verzorgt Stater, dankzij het SHS, ook het 
beheer van de hypotheken voor andere hypotheekverstrekkers25. Door de verhoogde 
efficiency kunnen zij de hoeveelheid werk erbij doen, en de klantenkring breidt nog 
steeds uit. 

                                           
24 Dit is het DIS van Stater. 
25 Voorbeelden van hypotheekvertrekkers die het beheer hebben uitbesteed aan Stater zijn ABP, Delta 
Loyd, Zwitserleven, Zurich, DBV, Royal.ABN AMRO gebruikt het SHS, maar die doen zelf het beheer 
en administratie. 
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Het overzicht over de werkvoorraad is door het WFMS toegenomen. De manager en 
een teamleider geven aan dat de werkdruk voor de medewerkers hoog is. Het systeem 
draagt daar aan bij, omdat het niet aangeeft hoeveel werk is verricht, maar hoeveel werk 
er nog is. Door de dag heen kan de werkvoorraad groeien. Dat werkt zeer frustrerend26. 
De prestaties van de afdeling zijn verbeterd en door het management kan pro-actief 
gereageerd worden op de drukte van de afdeling. 

Nu, met het WFMS, is de werkvoorraad inzichtelijk. We kunnen nu ook veel sneller inspelen op zaken die 
gaan escaleren. Als ik ergens een achterstand zie ontstaan, dan kan ik er een aantal personen bijzetten. 
Vroeger werden deze achterstanden pas bemerkt als het aantal klachten toenam. 
 

3.4.5  Case 5: Ministerie van VROM 

Het ministerie van VROM gebruikt Linkworks om de vergunningverlening voor 
grensoverschrijdend afvaltransport te ondersteunen. De vergunningprocedure en alle 
juridische stappen die daar uit kunnen volgen – zoals bijvoorbeeld bezwaarprocedures – 
worden ondersteund door het WFMS. Doel van het WFMS is tweeledig: het 
vergemakkelijken van de informatieoverdracht tussen het ministerie en de 
uitvoeringsorganisatie (50 km uit elkaar) en het verminderen van vormfouten. 

De grootste verandering is de snelheid waarmee alles gebeurt. De uitvoeringsorganisatie zit in Woerden, 
en met een koerier moest alles heen en weer. En je krijgt zulke stapels mappen op je bureau. Het was op 
zich wel makkelijk beoordelen hoor, dat was geen probleem. Dat heen en weer gereis hé. Nu zetten ze het 
in de computer, een druk op de knop en het is hier. 

 
WAT IS VERANDERD? 
Een positieve verandering is dat het aantal bezwaarprocedures dat verloren wordt door 
vormfouten sterk is afgenomen. Het digitale dossier is compleet en er is tijdwinst 
geboekt door het elektronisch heen en weer zenden van dossiers. 
 
Een frustrerend gevolg voor de medewerkers is dat het systeem soms heel traag is en er 
storingen optreden. Dit is bijzonder lastig omdat de medewerkers erg afhankelijk zijn 
van het systeem. Minstens 1 keer per maand werkt het systeem niet goed. De acceptatie 
neemt dan snel af en de volgende dag werken de medewerkers veel meer met het 
(uitgeprinte) papieren dossier. De oorzaak van deze storingen is een verschil van inzicht 
tussen gebruikers en de IT- afdeling zoals blijkt uit het onderstaande citaat: 

IT-beheerder: 
De gebruikers leren verkeerde gewoonten aan. Een voorbeeld hiervan is dat de gebruikers ‘s ochtends de 
archiefkast open zetten. Dan gaan allerlei zoekfuncties lopen. De pijplijn raakt op dat moment in een file. 
Het geheugen van de computer raakt vol en het archief is even onbereikbaar.  

                                           
26 Ook in case 5 (VROM) voelden de medewerkers het ‘continu binnenkomen’ van taken als heel 
dwingend. 
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Daarentegen vinden de gebruikers het vervelend dat op elk willekeurig moment 
concept-beschikkingen binnenkomen. Hoewel het systeem een medewerker niet dwingt 
een taak direct uit te voeren, ervaren de medewerkers dat wel zo. Voor dit probleem is 
nog geen oplossing gevonden.  
 
Het krijgen van managementinformatie uit het WFMS is lastig. De manager van de 
afdeling vertrouwt de informatie niet. Een secretarieel medewerker maakt daarom nog 
handmatig overzichten van de werkvoorraad.  
 
De manager van de afdeling geeft aan dat de gebruikers deels zelf het procedure 
management in de hand hebben. Maar het zelf veranderen van de procedure is niet 
eenvoudig, geeft de technisch beheerder aan. VROM kan niet zelf haar werkstroom 
formuleren: dat soort veranderingen vraagt om aanpassingen op programmeerniveau en 
moet door de producent van het WFMS gebeuren.  

‘….het is wel een heel flexibel systeem, maar het is wel moeilijk te veranderen. Dan moet je eigenlijk de 
bouwer hebben of iemand die veel kennis heeft van Linkworks en het proces. Het is niet te 
parameteriseren (alleen je aansluiting en het aantal autorisaties). Als je het verkeerd aanpast, krijg je 
vertragingen. Er zijn ook nog maar weinig aanpassingen geweest.’  
 

3.4.6 Case 6: Stork  

Het WFMS27 bestaat bij Stork, bij de afdeling Spare Parts (SP) en de afdeling Service & 
Support (S&S) uit de procedure: ‘reserveonderdeel afhandeling voor de Stork textiel 
printers’. In de procedure (die is opgenomen in een procedureboek) worden de te nemen 
acties opgesomd als ergens ter wereld een reserveonderdeel nodig is. Het is vooral een 
papieren procedure waarbij Lotus Notes wordt gebruikt om berichten en documenten 
tussen afdelingen uit te wisselen.  
Het proces begint met een verzoek van een klant bij de Helpdesk (HD) van de afdeling 
S&S. Als er reserveonderdelen nodig zijn om de storing op te heffen, vult de HD een 
‘spare part verzoek’ in. Dit verzoek gaat naar SP. Daar wordt een order geboekt in het 
logistieke systeem en wordt bekeken of het reserveonderdeel aanwezig is. SP informeert 
HD als er geen spare part is. In het andere geval wordt het onderdeel per koerier 
verzonden of meegegeven aan een monteur. 
Na afronding van de reparatie vult de servicemonteur een servicerapport in. Hierin 
wordt aangegeven welke onderdelen niet gebruikt zijn. Deze moet hij dan ‘terug 
aanbieden’. Het kan ook zijn dat de onderdelen in een andere klus zijn gebruikt. Dan 
moeten ze op die klus geboekt worden. 

                                           
27 Beter is het om van workflowmanagement te spreken dan van WFMS. 
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‘… hiermee hebben we de problemen opgelost: Het eerste punt was dat de helpdesk vervoersdetails wil 
hebben zodat zij de status van een request kennen. En een tweede punt was het borgen van een 
procedure zodat overbodige reserveonderdelen terug komen in het magazijn en niet in de auto van de 
monteur blijven liggen of bij de klant. ‘ 

WAT IS VERANDERD? 
Lotus Notes is niet leidend. Het is een communicatiemiddel tussen de afdeling S&S en 
SP. Het systeem accepteert alles, dus half ingevulde formulieren kunnen gewoon 
worden verstuurd. Er zijn wel blokkades in het systeem bij het niet volgen van een 
procedure, maar het is vooral aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de 
procedure om te zorgen dat hier niet van wordt afgeweken. 

‘…….Soms is de procedure te flexibel, maar mensen die met de procedure werken zijn zich zeer bewust 
van hun verantwoordelijkheid. Dus als de procedure niet gevolgd wordt en een half ingevuld formulier 
wordt opgestuurd, dan wordt dit teruggestuurd.’ 

Er zijn ook nog veranderingen doorgevoerd na invoering van de procedure. Zo is het 
aantal overdrachtspunten voor het opstellen van een factuur teruggebracht van 5 naar 3. 
Nu maakt de HD de berekening van de uren van de monteur, SP vult de kosten van de 
reserveonderdelen in en de HD verzorgt de uiteindelijke facturering. In het proces zijn 
geen uitzonderingen, alleen als er iets besteld wordt dat geen reserveonderdeel is. 

‘…dan komt de ritselmanier van de afdeling SP om de hoek kijken. Eén medewerker weet alles van alle 
onderdelen. Als we iets nodig hebben wat er niet is, dan weet hij dat altijd te vinden.’ 
 

3.4.7 Case 7: Brunel IT 

Het detacheringsbureau Brunel IT gebruikt het Applicant Tracing System (ATS) voor 
het verwerken van sollicitaties via internet. Naast een centraal kantoor, is er een aantal 
regiokantoren in het land. Een van de regiokantoren is gebruikt als case. Het WFMS 
ondersteunt het hele sollicitatieproces. 
Het ATS dient binnen Brunel meer doelen. Eén van de doelen is het registreren van de 
herkomst van sollicitanten om het effect van grote reclame campagnes te meten. De 
projectleider van het ATS is ook verantwoordelijk voor de communicatie en marketing 
van Brunel. Een ander doel is dat de directeur resources overzicht houdt over de 
verschillende regiokantoren. Het systeem is ook een meetprogramma waarmee een 
beter inzicht in de competenties van de verschillende sollicitanten verkregen wordt. Tot 
slot zijn ook de doorstroom en het eventueel ontstaan van tekorten van bepaalde soorten 
sollicitanten te monitoren. Management informatie is dus een belangrijk doel, maar ook 
het verhogen van de efficiency. 
 
Een fieldassistent zegt hierover:  

‘…Volgens mij was het doel om te komen tot een snellere doorloop van de sollicitanten. Dus dat 
betrokkenen snel antwoord krijgen of de sollicitatie in behandeling is genomen. Het hele traject moet 
binnen 2 tot 3 weken kunnen worden afgehandeld. Dat zou volgens mij ook wel moeten kunnen.’ 
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Voor de invoering van het WFMS werkten sommige kantoren met Excel-sheets en 
andere werkten met Access-bestanden of met een papieren archief. Voor sollicitaties die 
telefonisch of per post binnen komen is het WFMS niet geschikt. Volgend jaar moet dit 
geïntegreerd worden. Behalve de implementatie van het ATS gaat Brunel ook werken 
met Windsor, een administratief systeem dat de afstemming28 tussen Sales en Resources 
gaat verzorgen. Ten tijde van dit onderzoek was nog onduidelijk hoe het ATS en 
Windsor gaan ‘samenwerken’. 
 
WAT IS VERANDERD? 
Het ATS laat sollicitanten online een sollicitatieformulier invullen. Dit elektronische 
formulier komt terecht bij het geselecteerde regiokantoor. Daar controleert de 
fieldassistent de sollicitatie op volledigheid en zendt (automatisch) een e-mail terug. 
Indien er informatie ontbreekt op het cv, dan wordt de sollicitant een sollicitatieformulier 
toegestuurd. 
Hierna gaat de assistent in overleg met de fieldmanager na of de sollicitant wordt 
afgewezen, doorverwezen, wordt uitgenodigd voor een gesprek of in het bestand wordt 
gehouden. Het systeem is niet gekoppeld aan andere applicaties. Bij doorverwijzing 
naar een ander regiokantoor is info in een memoveld toe te voegen. Een sollicitant kan 
online de status van zijn/haar sollicitatie bekijken. 
 
Na het invoeren van het systeem is het doorsturen van sollicitanten naar een ander 
regiokantoor verbeterd. Er is kritiek op het systeem omdat het kantoor dat de CV van 
een sollicitant heeft verzonden geen feedback krijgt na ontvangst. Ook het doorsturen 
gaat wel eens mis, bijvoorbeeld omdat het verkeerde regiokantoor is geselecteerd en niet 
meer te traceren is naar welk regiokantoor de case (sollicitant in het WFMS) is gestuurd.  
 

3.4.8  Case 8: Centraal Beheer 

De ‘Regres29 clusters’ van Centraal Beheer voeren een deel van het proces voor 
Autoverzekeringen uit met het AWD. Deze clusters zorgen voor het verhalen van de 
schade.  
De Regresclusters werken met een ander WFMS dan het call center. Toch kunnen de 
Helpdeskmedewerkers veel vragen van klanten beantwoorden, zodat de medewerkers in 
het regrescluster door kunnen werken. 

                                           
28 De toename van de vraag naar detacheringspersoneel met een bepaalde competentie (sales) kan 
betekenen dat resources extra alert moet zijn om de binnenkomende sollicitaties met deze competentie te 
selecteren.  
29 Regres betekent schadevergoeding of terugbetaling. 
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Het proces in AWD verloopt als volgt: binnengekomen poststukken scannen en 
indexeren in de postkamer; de postkamer verdeelt het werk door het aan te bieden aan 
een cluster; vervolgens worden de poststukken elektronisch verdeeld onder de 
clusterleden (door het naar een personeelsnummer te sturen). Het clusterlid kijkt of 
hij/zij een document kan afhandelen. Lukt dat niet, dan kan hij/zij dat doorsturen naar 
een meer ervaren collega.  

‘Medewerkers krijgen dan een heel dossier aangeboden met dat betreffende poststuk er bij. Ze kunnen 
ook agendastappen aanmaken. Dus als je iets opvraagt, bijvoorbeeld een getuigenrapport, dan maak je 
een agendastap aan. Deze agendastap komt na een bepaalde periode weer terug in de werkbak en dan 
kan de medewerker actie ondernemen om na te gaan of het dossier al afgehandeld kan worden.’  

AWD attendeert mensen niet op zaken die te lang blijven staan. Dat is de taak van een 
procescoördinator die op de afdeling aanwezig is. Deze coördinator attendeert 
medewerkers dat een zaak moet worden afgehandeld, of stuurt deze door naar een 
andere groep.  
 
WAT IS VERANDERD? 
Inhoudelijk is het werk niet veranderd, maar dossiers zijn sneller toegankelijk. Vóór de 
invoering van het WFMS hadden medewerkers persoonlijk een aantal dossiers onder 
hun hoede en nu is het cluster verantwoordelijk. Andere veranderingen zijn: minder 
verstoring doordat het call center zelf veel meer vragen kan afhandelen; mensen komen 
minder van hun werkplek doordat ze bijvoorbeeld niet meer hoeven te kopiëren; 
medewerkers krijgen een beter inzicht in de werkvoorraad. Een gunstige verandering is 
dat de flexibiliteit toeneemt om grootscheepse schadeclaims snel te verwerken. 

‘Bij calamiteiten, zoals een hagelschade twee jaar geleden, kan er meteen een aparte werkbak gemaakt 
worden waarbij bijvoorbeeld gezegd wordt dat er geen schadeformulier nodig is. Vroeger ging dat niet.’  
 

3.5 Resultaat per deelvraag 

De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van de deelvragen (§2.4) over de 
inhoud en het proces van toe-eigening van het WFMS. Achtereenvolgens komen de 
volgende onderwerpen aan bod. Eerst ga ik in op de intenties achter de invoering van 
WFMSen (§3.5.1). Vervolgens bespreek ik of de toe-eigening overeenkomstig deze 
intenties verloopt (3.5.2). Daarna ga ik in op de meer procesmatige aspecten van de toe-
eigening. Hierbij bespreek ik de sociaal-organisatorische aspecten van de invoering van 
WFMSen (3.5.3) en tot slot bespreek ik in hoeverre deze sociaal-organisatorische 
aspecten samenhangen met de structurele contingentie (3.5.4). 
Per onderwerp zijn de resultaten voor de acht cases in een tabel weergegeven30. 
 
                                           
30 In deze tabellen zijn een aantal lege cellen te zien. Dit komt door het explorerende karakter van het 
onderzoek: niet in alle gevallen zijn dezelfde vragen gesteld (zie ook paragraaf 3.3). 
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3.5.1 Intentie van WFMS-implementatie 

Deze paragraaf laat zien welke intenties het management heeft met de invoering van het 
WFMS. Speciale aandacht is er voor de vraag in hoeverre WFMS-implementaties met 
BRP-trajecten en met de invoering van een horizontaal georiënteerde 
organisatiestructuur samengaan (deelvraag 1). 
 
Tabel 3.2: Intenties van de invoering van een WFMS 

                                             Case 
Patronen 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal31  

WFMS en BPR-traject + - + +  -32 - + 4 
WFMS en semi-autonome teams  +/- - + - + - - + 3½ 
WFMS en DIS +/- + + + + - +/- + 6 
          

+   = komt voor      - = komt niet voor 
+/- = komt deels voor     = onbekend (zie ook voetnoot 30) 

 
Tabel 3.2 laat de belangrijkste intenties zien voor de invoering van een WFMS. Per case 
is aangegeven of deze intentie voorkomt. De verschillen in de intenties achter de 
invoering van WFMSen zijn slechts gering tussen de bedrijven. Centraal in het WFMS 
staan de functionaliteiten voor coördinatie en beheer van de werkstroom. De intenties 
zijn dan ook vaak gericht op de automatisering en informatisering van de bestaande 
werkstroom. Het meest voorkomende argument is het vergroten van de effectiviteit en 
efficiency van het werkproces. Meer concreet gaat het dan om het verkorten van de 
doorlooptijd en het door het WFMS automatiseren en informatiseren van een aantal 
afstemmingstaken. 
Belangrijk voor het verhogen van de efficiency van het werkproces is dat het systeem 
het merendeel van de cases (in het WFMS) probleemloos kan verwerken. Veel gehoord 
is de uitspraak dat als 80% van de cases probleemloos door het WFMS geleid kan 
worden – dus standaard cases (in het WFMS) zijn – het de moeite waard is om een 
WFMS te gebruiken voor de werkstroom (zie verder §3.5.2). 
 
Vloeit WFMS voort uit en ondersteunt het een BPR-traject? 
Bij de onderzochte bedrijven zijn, naast de implementatie van een WFMS ook allerlei 
andere veranderingen opgetreden. Het vermoeden dat de invoering van WFMSen vaak 
is gekoppeld aan de invoering van BPR (§2.2), wordt ondersteund door het 
vooronderzoek. In de helft van de cases is een BPR-traject doorlopen (case 1,3,4,8: 
Nuon, PGGM, Stater en Centraal Beheer) en ervaren de geïnterviewden dat de 
invoering van het WFMS voortvloeit uit een BPR-achtig ontwerptraject. 
                                           
31 Het kolom totaal laat zien hoe vaak een patroon voorkomt. 
32 In dit bedrijf is Total Quality Management ingevoerd. 
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Ook bij één case waar geen BPR-traject is doorlopen, geeft een betrokken consultant 
aan dat het eerst doorlopen van een BPR-traject en in het verlengde daarvan WFMS 
implementeren veel effectiever was geweest: 

‘Door processen niet te herontwerpen doe je workflow te weinig eer aan. Je kunt er meer uithalen, maar 
dat is mijn mening. Vaak zie je dat het andersom gebeurt. Een bedrijf zegt: we willen WFMSen invoeren. 
Maar ze realiseren zich niet goed wat de invoering van een WFMS betekent.  
Volgens mij moet het andersom: eerst de processen optimaliseren om bepaalde doelstellingen te behalen 
met de processen, en een WFMS is daar een handige tool bij. Daardoor is een proces te optimaliseren; IT 
is hierbij een enabler, hiermee haal je de volledige waarde uit een WFMS.’  

Is de invoering van het WFMS gekoppeld aan een horizontaal georiënteerde 
organisatiestructuur? 
In drie cases (case 3,5 en 8: PGGM, VROM, Centraal Beheer) zijn ook semi-autonome 
teams geïntroduceerd en bij een vierde case (case 1: Nuon) worden deze op korte 
termijn geïntroduceerd. Hieruit blijkt dat de koppeling van WFMSen en semi-autonome 
teams inderdaad geen ongewone combinatie is in de praktijk.  
Dit bevestigt de verwachtingen uit paragraaf 2.4 dat de implementatie van WFMSen 
regelmatig samengaat met een horizontaal georiënteerde structurering van het werk in 
de uitvoerende organisatie.  
 
Een andere intentie van de invoering van een WFMS is het beter kunnen gebruik van 
een DIS. Een WFMS ondersteunt in veel gevallen een DIS, door onder meer het 
transport van digitale dossiers en documenten te verzorgen. In een aantal cases 2, 3, 4, 5, 
(7), 8 (DGVP, PGGM, Stater, VROM, Brunel IT en Centraal beheer) speelt het DIS een 
heel belangrijke rol bij WFMS. Dit is het sterkst in case 2:  

Directeur verzekeringsmaatschappij (case 2): 
’Aanvankelijk waren we niet van plan om een WFM-systeem te ontwerpen, we wilden een elektronisch 
dossier bouwen. Bij de studie naar de mogelijkheden van elektronische dossiers kwamen we erachter dat 
het wel heel zinnig is om dit te vervatten in een workflowsysteem.’ 

 

3.5.2 Toe-eigening van het WFMS en intenties 

In deze paragraaf beantwoord ik de vraag in hoeverre het WFMS overeenkomstig de 
intentie is toegeëigend. De relatie met de onderzochte cases is weergegeven in Tabel 3.3.  
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Tabel 3.3: Toe-eigening overeenkomstig intentie van het WFMS 
                                           Case 
Patronen 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal31  

Efficiëntie          
Kortere doorlooptijden + +  + +/- - + +/- 5 
Slechte responstijden systeem +   + +  + + 5 

          
Doel verandert tijdens het project  + + - + -   + 4 

+   = komt voor    - = komt niet voor 
+/- = komt deels voor    = onbekend (zie ook voetnoot 30) 

 
Het verbeteren van de efficiency van het werkproces is vooral merkbaar voor de 
geïnterviewden doordat de doorlooptijd van een case korter is geworden. Tegenover 
deze verbetering staat dat gedurende de implementatie van het WFMS, de 
geautomatiseerde systemen (waaronder het WFMS) erg langzaam reageren (de 
responstijd is lang). In case 5 (VROM) neemt de responstijd na de implementatie zelf 
zeer snel af door onvoldoende beheer en onderhoud van het systeem. In case 8 (Centraal 
Beheer) kan een hoog volume in de werklast (door calamiteiten) makkelijk opgevangen 
worden door het gebruik van het WFMS. Voor het reguliere proces neemt de responstijd 
niet toe in deze case. 
 
Wat verder in bijna alle cases opviel, was dat de beoogde intenties tijdens de invoering 
van het WFMS veranderden. Voorbeelden van dit soort veranderingen zijn het 
verkleinen van de scope van de implementatieprojecten. Dit is zowel gedaan door eerst 
voor één subproces te kiezen of door onderdelen van het WFMS nog niet te 
implementeren. 
In cases 1, 2 en 4 (Nuon, Dgvp en Stater) betwijfelen de geïnterviewden of de doelen, in 
casu de beoogde efficiencyverbetering, van het WFM-project zijn gerealiseerd. In deze 
cases geven medewerkers aan dat de doelstellingen niet expliciet zijn geëvalueerd, 
omdat het idee bestaat dat de beoogde efficiencyverbeteringen toch niet behaald zijn33.  
 

3.5.3 Sociaal-organisatorische aspecten van de invoering van een WFMS 

In deze paragraaf bespreek ik de sociaal-organisatorische aspecten die een rol spelen bij 
de invoering van een WFMS. Ook ga ik in op de veranderingen in de configuratie van 
de organisatie door de implementatie van het WFMS. De analyse van de sociale 
gevolgen van de invoering van het WFMS is opgedeeld in: de coördinatie van de arbeid; 
arbeidsdeling, leren en communicatie en interactie. Per onderdeel wordt in een tabel (zie 

                                           
33 De medewerkers hebben hiervoor geen ‘harde bewijzen’, maar zij ervaren het zo. 
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Tabel 3.4t/m Tabel 3.7) weergegeven in hoeverre bepaalde patronen voorkomen bij de 
individuele cases. 
 
COÖRDINATIE VAN DE ARBEID 
De WFMS-gebruikers krijgen het werk aangeboden in de reeds eerder besproken 
werkbakken. Deze vormen het voor de gebruiker zichtbare gedeelte van de coördinatie 
door het WFMS. In de cases zijn zowel individuele- als groepsbakken in gebruik. De 
teams in Case 5 en 8 (VROM en Centraal Beheer) werken met een individuele 
werkbak. Het met een werkbak toewijzen van taken leidt tot problemen voor de 
gebruikers van het WFMS. Er treden veranderingen in organisatieprocessen op doordat 
de beheersing van de werkstroom verschuift van een menselijke actor naar het WFMS. 
De structurele dimensies die veranderden door de invoering van het WFMS zijn: een 
toename van de formalisatie, verdergaande standaardisatie en meer centralisatie (zie ook 
definitie WFMS en Joosten, 1994).  
 
Tabel 3.4: Veranderingen in de coördinatie van de arbeid  

                                           Case 
Patronen 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal31  

 
Coördinatie van de arbeid 

         

Groepsbak (alleen input) - - - + - + + - 3 
Groepsbak (in- en output indicatie) + + + - - - - - 3 
Inzicht werkvoorraad en doorlooptijd + + + + + + + + 8 
+  = komt voor     - = komt niet voor 
+/-  = komt deels voor                      = onbekend (zie ook voetnoot 30) 

 
Case 4 laat het eerste probleem zien: de medewerkers kunnen alleen het inkomende 
werk in de groepsbak zien en het verwerkte werk niet. Dit werkt demotiverend omdat de 
teamleden wel de hele dag (hard) gewerkt hebben, maar niet een resultaat zien.  

Manager: 
‘...Wij hebben hier zo een enorme werkvoorraad staan. Mensen vinden dat beangstigend. Voorheen 
probeerden mensen om 5 uur altijd schoon schip te maken, alle uitbetalingen moesten dan de deur uit… . 
Nu staat er zo veel werk dat we het dagelijks niet meer kunnen wegwerken.  
En dat is fantastisch nieuws. Alleen in de ogen van de mensen niet. Die hebben het idee dat alles weg 
moet. We moeten de mensen anders leren denken. We moeten de mensen laten zien wat er de deur 
uitgaat en niet wat er per dag binnenkomt…dus dat er 1000 taken afgemaakt worden en niet dat er nog 
3000 taken staan.’  

Een tweede voorbeeld is te vinden in case 5 (VROM), waarbij de werkbakken ook een 
onbedoeld effect hebben op de gebruikers. Het ‘jaagt’ de medewerkers op: 

 ‘…Ik vind wel dat het systeem heel erg dicteert, …… ik word onrustig omdat ik zie dat er heel veel voor 
vandaag staat. .. ik heb hem op opfrissen staan, zodat ik altijd weet dat er eentje binnenkomt, en dan ben 
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je net bezig en … dan word je er weer uitgeknikkerd omdat er een nieuw dossier binnenkomt. Ik heb het 
idee dat ik opgejaagd word. 
En misschien heb je dat ook wel als iemand met een stapel binnenkomt, maar dat leg je op de hoek van je 
bureau. Nu moet je even wachten tot het helemaal volledig is aangekomen en dan moet je het weer 
opnieuw openklikken.’ 
De beheerder in dezelfde case [in het WFMS] zegt: 
'... Er gaat iets dwangmatigs van uit, men ervaart dat ook zo. Het systeem biedt flexibiliteit om met de 
einddatum te schuiven, maar zo gauw een envelopje op het beeld verschijnt, heeft iedereen de  neiging 
om er ook iets mee te doen. Het beïnvloedt de manier waarop de mensen werken. Het enige wat wel 
irritant is en dat beheersen we niet, je krijgt om vijf voor vijf nog een conceptvergunning naar je toe. Vroeger 
dan kwam het pas de volgende dag om 12 uur. Dat wordt als heel onplezierig ervaren tegen het einde van 
de kantoortijd. Vooral als je nog eens de volgende dag vrij bent, dan heeft het iets dwangmatigs, het 
systeem dicteert. 
Je hoort ze roepen: ‘Kan iemand daar geen rekening mee houden’, ‘kunnen ze dat niet morgenochtend 
sturen’, of: ‘Had dat niet om twee uur gekund’. Tja het systeem kent geen tijd meer. Vroeger ging het op 
precies dezelfde manier, maar werd het één keer per dag door een koerier gebracht.' 

Ook dit is een voorbeeld waar de invoering van het WFMS de kwaliteit van de arbeid 
verlaagt: de gebruikers ervaren de werkbak als dwangmatig en regulerend. Daar waar de 
oude coordinatiemechanisme het werk op vast tijden distribueerde, is de beheersing van 
de werkstroom door het WFMS continue. In deze case ervaren de medewerkers deze 
continue werkverdeling als een toename van de werkdruk. 
  
In andere cases heeft de werkbak in het WFMS juist een positieve uitwerking omdat de 
transparantie van het werkproces en de informatie over de werklast en de individuele 
doorvoer (productie) in de meeste gevallen is toegenomen. 
 
Dat werkbakken ook op een andere manier het werkproces veranderen, laat case 2 
(Dgvp) zien. In dit geval lieten medewerkers moeilijke taken staan voor collega’s. Het 
systeem werkt decentraliserend en geeft de medewerkers die discretie. Het management 
heeft dit ontdekt en dit onmogelijk gemaakt, waardoor de centralisatie weer is 
toegenomen. Als een medewerker nu een taak probeert terug te zetten, omdat het een 
ingewikkelde of tijdrovende taak is, wordt de taak toch opgeslagen in de persoonlijke 
werkbak van de medewerker. 

Case 2: medewerkster van de afdeling informatie en controle: 
‘... We zijn van af het begin razend enthousiast. Het is overzichtelijker geworden. Ze kunnen direct hun 
voorraad zien omdat ze met een groepsbak werken. Het aanklikken maakt dat een taak van jou is. Daar 
kunnen ze niet meer selectief in zijn, zo van nou dat lijkt me wel een makkelijke case (in het WFMS), van 
de buitenkant is dit niet te zien.’ 

Dit voorbeeld laat ook zien dat de toewijzing van cases (in het WFMS) is veranderd. Dit 
wordt veroorzaakt door een verdergaande formalisering. Een persoonlijk 
coördinatiemechanisme als ‘directe supervisie’ is vervangen door een mechanische of 
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toevallige toewijzing middels het gebruik van persoonlijke of groepswerkbakken. Deze 
mechanische en onpersoonlijke toewijzing leidt toch weer tot centralisatie, en minder 
discretie voor de medewerkers.  
In case 8 (Centraal beheer) geeft de manager aan, dat in de oude situatie iedereen 
persoonlijk verantwoordelijk was voor een aantal papieren dossiers. Aan de omvang van 
het dossier kon je al zien hoeveel werk het zou kosten of hoe ingewikkeld het was. De 
medewerkers ruilden op basis hiervan ook dossiers. 

De manager die verantwoordelijk is voor de invoering van het systeem zegt hierover: 
‘...Het toewijzen van werk is push. Medewerkers hebben zelf geen zeggenschap over wat er aangeboden 
wordt. Ze vragen werk op en dan kijken zij of ze dat ook kunnen doen.’ 
‘…Vroeger had je een stapel dossiers en dan kon je bedenken: wat wil ik nu doen, en wat morgen. En nu 
krijgen mensen alles maar over zich heen. Dat is wel een groot nadeel. …… Ze zien wel in getallen wat de 
werkvoorraad is, maar het is niet tastbaar, dat vind ik een groot nadeel. Je kunt zien welke dossiers er zijn, 
maar je ziet niet wat er precies moet gebeuren voor je een dossier opent.’ 
Er is een zgn. ‘admin functie’ waamee bepaalde soort taken zijn te selecteren. Medewerkers kunnen zo 
zoeken naar makkelijke taken zoal schadeformulieren of expertiserapporten. Het systeem registreert dit en 
het management ziet dit ook. 

Dus de invoering van het WFMS resulteert uiteindelijk ook bij case 2 en 8 (Dgvp en 
Centraal Beheer) tot centralisatie.  
Conclusie is dat in alle gevallen en afhankelijk van de gemaakte ontwerpkeuzes er 
sprake kan zijn van meer transparantie en/of centralisatie van de dagelijkse 
werkstroombesturing. Het feit dat grotere transparantie mogelijk is, zou juist 
decentralere afstemming mogelijk maken, maar dat gebeurt niet. 
 
ARBEIDSDELING 
Het vooronderzoek laat zien dat de arbeidsdeling verandert. Het meest opvallend is de 
herverdeling van het werk tussen de medewerkers en het systeem.  
 
In de meeste cases automatiseert en informatiseert het WFMS een aantal taken dat niet 
direct waarden toevoegt aan het primaire proces. Een goed voorbeeld daarvan is dat 
medewerkers voor de invoering van een WFMS veel tijd kwijt kunnen zijn met het 
zoeken naar documenten en dossiers. Door de automatisering en informatisering met 
WFMS is de status van dossiers in het WFMS zichtbaar en kunnen de medewerkers 
zich meer focussen op het primaire proces. Dit leidt in een aantal cases tot een toename 
van de motivatie van de medewerkers en een toename van de klanttevredenheid door 
een sterkere externe oriëntatie. 
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Tabel 3.5: Veranderingen in de arbeidsdeling 
                                           Case 
Patronen 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal31  

 
Arbeidsdeling 

         

Automatiseren  & informatisering +/- + + + + + + + 7½ 
Taakverrijking +  +      2 
Taakverarming - - - - - - - -  
Taakverbreding +  +      2 
Specialisatie/taakversmalling  +  +     2 
+  = komt voor     - = komt niet voor 
+/-  = komt deels voor          = onbekend (zie ook voetnoot 30) 

 
In cases 1 en 3 (Nuon en PGGM) is er sprake van taakverrijking door het gebruik van 
WFMS. In case 1 is een medewerker van het begin tot het einde verantwoordelijk voor 
de klus. In case 3 krijgt het team meer vrijheid om zelfstandig haar taken uit te voeren.  
In case 1 treedt er taakverbreding op, want er zijn minder medewerkers met 
verschillende functies verantwoordelijk voor het uitvoeren van de benodigde taken. En 
in case 3 wordt de taak ook breder doordat de nadruk van de taak verschuift van het 
berekenen van pensioenen naar het voeren van klantgesprekken en advisering van 
klanten. 
Een andere ontwikkeling treedt op in case 4 (Stater) waar aan de ene kant 
taakversmalling optreedt omdat een call center voortaan de klantgesprekken voert. Tot 
slot wordt bij case 2 (Dgvp) de taak smaller omdat een aantal taken door het WFMS 
wordt overgenomen en de organisatie verder geen wijzigingen aanbrengt in het 
ondersteunde proces. 
De invoering van WFMSen resulteert in veranderingen van de breedte van de taak 
(zowel taakverbreding als taakversmalling), opmerkelijk is overigens dat taakverarming 
niet is geconstateerd in de onderzochte cases. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat 
voor de invoering van het WFMS deze beheerstaken ook niet toebedeeld waren aan de 
medewerkers. 
 
Met de invoering van WFMSen verandert ook de samenwerking in de unit die erdoor 
wordt ondersteund. De veranderingen in samenwerking in de units zijn gecategoriseerd 
naar consequenties voor leren en voor communicatie en interactie. 
  
LEREN 
In het vooronderzoek is ook specifiek gekeken naar het leren van individuen en teams. 
Onderstaande punten zijn te beschouwen als onderdeel van het leerproces. 
Achtereenvolgens ga ik in op ‘foutenherstel’, ‘reflectie’, ‘training’ en ‘leren van eerdere 
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ervaringen’ en de onmogelijkheid van procedure management door het gebruik van 
oude dossiers. 
 
Tabel 3.6: Veranderingen in leren 

                                           Case 
Patronen 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal31  

 
Leren 

        
 

Foutherstel via audit trail  +   +   + 3 
Reflectie +  +  +    3 
On-the-job-training  + + + +  + + 6 
Terug zoeken in oude 
dossiers 

 + +/- - + - - + 
3½  

Procedure management - - - - - + - - 1 
+  = komt voor     - = komt niet voor 
+/-  = komt deels voor     = onbekend (zie ook voetnoot 30) 

  
Foutenherstel via audit trails 
Case 2, 5 en 8 (Dgvp, VROM en Centraal Beheer) laten zien dat WFMSen de 
mogelijkheid bieden om fouten te traceren en de herkomst van fouten in het werkproces 
te herleiden naar de ‘veroorzaker’. 

Medewerker Control en Informatie (Case 2): 
dankzij de routering kunnen audit trails gemaakt worden. De controle-afdeling kan hierdoor medewerkers 
van de medische administratie beter confronteren met hun fouten. Het is nu mogelijk om een case [in het 
WFMS] terug te sturen naar degene die de fout heeft gemaakt. 

Foutherstel zorgt hierdoor in eerste instantie voor een individueel leereffect, maar zou op 
termijn tot teamleren kunnen leiden, omdat een terugkerende fout tot een 
gemeenschappelijk inzicht kan leiden en tot het aanpassen van een werkproces of 
routine. De nieuwe mogelijkheden die het WFMS biedt voor foutherstel  – door het 
uitvoeren van audit trails – zijn vooral terug te voeren op de nieuwe wijze van 
coördinatie en beheersing van de werkstroom. 
 
Reflectie op het werkproces (leerscope) 
De invoering van WFMSen maakt dat veel gebruikers reflecteren op het eigen 
werkproces. De reflectie richt zich allereerst op de vraag wat er gaat veranderen door de 
invoering van het WFMS. Welke veranderingen treden er op voor de feitelijke 
werkwijze? Deze reflectie biedt in de onderzochte cases mogelijkheden voor individueel 
en collectief leren. Of medewerkers of units ook daadwerkelijk leren is niet duidelijk 
naar voren gekomen in het vooronderzoek. Hiertoe zijn wel vragen gesteld (zie ook 
Bijlage 1), maar de geïnterviewden konden hier moeilijk op reflecteren.  
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Het onderwerp waarover geleerd zou kunnen worden zal bij case 2 (Dgvp) vooral 
betrekking hebben op taken die onderdeel zijn van het door het WFMS ondersteunde 
werkproces. Bij case 1, 3 en 5 (Nuon, PGGM en VROM) heeft het WFMS een aantal 
taken overgenomen, waardoor de gebruikers in deze cases meer tijd hebben gekregen 
om te leren over andere taken of om nieuwe taken uit te gaan voeren. Bij case 3 neemt 
bijvoorbeeld het belang van het adviseren van de klanten toe en de ‘training’ die de 
medewerkers elkaar hiervoor geven is op te vatten als leren. Het feit dat het WFMS een 
aantal taken overneemt, biedt indirect ruimte voor leerprocessen in een niet door 
WFMS-ondersteund onderdeel van het werkproces. 
 
On-the-job training 
De invoering van WFMSen maakt het makkelijker om nieuwe medewerkers te trainen 
en in te werken. Bij alle cases (behalve case 1 en 6: Nuon en Stork) is het trainen van 
nieuwe medewerkers eenvoudiger geworden omdat taken die een nieuweling kan 
uitvoeren beheerd kunnen worden door de autorisatiefunctie van het WFM. Als de 
nieuwe medewerker klaar is voor de volgende stap in zijn opleiding dan is zijn of haar 
autorisatie te verruimen. De structurele dimensie professionalisme neemt hierdoor af.  
 
Terugzoeken in oud dossiers 
Door een DIS of een digitaal archief kunnen de gebruikers leren van eerdere ervaringen. 
Een voorbeeld hiervan komt naar voren in case 5 (VROM). Oude dossiers en bestanden 
worden gebruikt om eerder geformuleerde argumentaties opnieuw te gebruiken in een 
andere, lopende beroepszaak.  

De beheerder zegt: 
... de medewerkers ... besteden veel aandacht aan de beargumentering. Beleidsmatig wordt een besluit 
zwaar getoetst, en op zijn consequenties beoordeeld. 
… vroeger zat je in de race naar het maken van een vergunning en werd het getoetst aan zijn 
uitgangspunten en was het klaar. En pas als er een beroep- en bezwaarprocedure kwam dan begon men 
zich nog eens achter de oren te krabben: jongens hebben we wel het juiste standpunt ingenomen. Nu 
wordt de vergunning veel zorgvuldiger gemaakt, dat komt ook omdat men veel makkelijker zaken kan 
terugvinden...  
…ze kunnen heel veel overnemen uit overeenkomstige zaken. …en uit oude dossiers worden afgewogen 
teksten gehaald. 

 
In andere cases komt dit ook terug, alleen in mindere mate omdat oudere dossiers 
moeilijk terug te vinden zijn. Vaak ontbreekt een zoeksysteem in de WFMSen34. De 
mogelijkheid om oude dossiers te gebruiken laat zien dat technologie leeractiviteiten 
ondersteunt. Dit voorbeeld laat zien dat in virtuele documenten en dossiers 

                                           
34 De enige mogelijkheid om een dossier terug te halen is vaak een clientnummer. 
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leergebeurtenissen kunnen worden gearchiveerd en eenvoudig toegankelijke gemaakt 
(dit is te beschouwen als een artefact zoals besproken in paragraaf 2.3.2).  
 
Geen procedure management 
In alle interviews komt naar voren dat de functie ‘procedure management’ ontbreekt 
voor de eindgebruikers van de WFMSen. In case 5 (VROM) heeft zelfs de IT-afdeling 
onvoldoende kennis om aanpassingen te maken in het systeem. Dit is een belangrijk 
punt in verband met toe-eigeningsprocessen en zelfregulatie. Het ontbreken van de 
proceduremanagementfunctie betekent dat de gebruikers niet zelf kunnen beslissen de 
systemen te veranderen, maar deze verandering over moeten laten aan bijvoorbeeld de 
IT-afdeling.  
De enige uitzondering is case 6 (Stork). Het workflowmanagement van dit 
organisatieonderdeel is sterk gebaseerd op een papieren procedure. Hierdoor is dit 
onderdeel wel in staat zelf haar proceduremanagement aan te passen. De tool waarmee 
dit team het WFM ondersteunt is flexibel en het organisatieonderdeel kan er zelf 
aanpassingen in aanbrengen.  
Hiermee ontstaat er een opmerkelijke situatie waarbij door het gebruik van WFMSen 
meer mogelijkheden zijn om tot collectieve inzichten te komen, maar de teams zelf 
lijken in de meeste cases (met uitzondering van case 6) geen mogelijkheden te hebben 
om deze door te voeren. De onmogelijkheid van proceduremanagement is afhankelijk 
van de wijze van invoering van het WFMS. 
 
COMMUNICATIE EN INTERACTIE 
Keuze communicatiemedia 
In case 2 (Dgvp) hebben de gebruikers gemerkt dat het uitmaakt hoe je met elkaar 
communiceert35.  

Bij het controleren van de machtigingen kun je memobriefjes toevoegen. Maar het heen en weer sturen 
kan heel lang door gaan, dus meestal bellen we na een keer heen en weer sturen wel met elkaar om te 
bespreken wat we precies bedoelen. Dus eerst via workflow (memo) en daarna via de telefoon. Dat is wel 
veranderd, want vroeger ging je altijd bellen. Voorbeeld, de medische administratie had het dossier niet 
meer, dus dan moest je er heen om het te brengen. Nu kun je allebei het dossier oproepen en het met 
elkaar bespreken.   
Je kunt notities toevoegen door een stempel, met een stift of met sticky notes toe te voegen... Het gebruik 
hiervan gaat ‘spelenderwijs’. We gebruiken vooral de stickertjes en dat is niet echt een verandering. 
Wat vooral anders is geworden is dat je niet naar een behandelaar hoeft te lopen. De behandelaar kan het 
dossier ook direct oproepen. 
Het maakt wel uit of je telefonisch, met een sticker of face-to-face met iemand overlegt, want mondeling 
kun je meer uitleggen dan op zo’n briefje. Soms worden dingen verkeerd geïnterpreteerd en dan heb je 
iets van: ‘Ik bedoel het zo’. En dan zien ze dat of niet. En als je dat uitlegt over de telefoon of face-to-face 

                                           
35 Dit komt sterk overeen met de media-richness theorie (Daft en Huber, 1987). 
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dan begrijpen ze dat beter. Die sticky note vul je zo kort en bondig in. En als zij het daar niet mee eens zijn 
komt het vanzelf terug.  
 

Tabel 3.7: Veranderingen in communicatie en interactie 
                                                     Case 
Patronen 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal31  

 
Communicatie en interactie 

        
 

Keuze communicatiemedia36  + + + + +  + + 7 
Toevoegen niet-voorgestructureerde informatie + + + + + + - - 6 
afname face-to-face communicatie tussen teams + +  + -   + 4  
Gelijkblijvende communicatie in team  + + + + +  + + 7 
+  =  komt voor    - =  komt niet voor 
+/-  =  komt deels voor    =  onbekend (zie ook voetnoot 30) 

 
Ook de mogelijkheid om niet voorgestructuurde informatie toe te voegen is belangrijk. 
Dit komt in alle cases (behalve case 7 en 8: Brunel IT en Centraal Beheer) naar voren. 
Hiervoor wordt vaak een elektronische versie van een memobriefje gebruikt. In een 
aantal gevallen zijn deze vergelijkbaar met de bekende gele post-it memo’s. De memo’s 
kunnen in de digitale documenten worden ‘geplakt’ om een collega, verderop in de 
werkstroom, ergens opmerkzaam op te maken. 
De breed ervaren noodzaak voor extra informatie-uitwisseling in het werkproces laat 
zien dat formalisatie en standaardisatie geen antwoord heeft op alle denkbare situaties. 
De mogelijkheid om afwijkingen te communiceren blijft hiermee behouden.  
 
Afname face-to-face communicatie tussen units/teams 
Medewerkers uit case 1, 2, 4, 8 (Nuon, Dgvp, Stater en Centraal Beheer) geven aan dat 
de face-to-face contacten tussen afdelingen afnemen, omdat het werk automatisch door 
het bedrijf wordt gerouteerd. Deze afname geldt in situaties waar een WFMS een 
werkproces ondersteunt dat meer afdelingen overstijgt. Dit kan consequenties hebben 
voor de kwaliteit van de arbeid. Bijvoorbeeld omdat mensen niet meer ‘heen-en-weer’ 
hoeven te lopen en meer aan hun bureau en achter hun beeldscherm blijven werken. 
 
Opmerkelijke is dat bij case 5 (VROM) de face-to-face communicatie tussen 
onderdelen – die 50 km van elkaar verwijderd zijn – juist toeneemt. Het gebruik van 
elektronische routering van werk –  in plaats van het heen en weer rijden van dossiers – 
maakt tijd vrij voor het daadwerkelijk uitvoeren van het werk. Hierdoor kunnen de twee 
onderdelen elkaar nu één keer per week ontmoeten om de lopende zaken te bespreken.  
  

                                           
36 (face-to-face,  e-mail, telefoon, memo etc.) 
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Gelijkblijvende communicatie binnen units/teams 
Hoewel de communicatie tussen units of teams verandert, geven de gebruikers (bij 
zeven van de acht cases) tegelijkertijd aan dat het WFMS de wijze van communicatie 
binnen het team niet verandert. Zij communiceren nog net zo veel face-to-face als voor 
de invoering van het WFMS. Een verklaring hiervoor is dat face-to-face communicatie 
de makkelijkste manier is om met elkaar te overleggen.  
  
CONCLUSIE 
Tabel 3.8 vat deze subparagraaf samen. Deze tabel somt de sociaal-organisatorische 
aspecten van de invoering van het WFMS op (kolom 1). Per aspect wordt aangegeven 
of dit een toe- of afname betekent voor de genoemde contextuele en structurele 
dimensies van de organisatie (kolom 2 en 3). Daarnaast wordt aangegeven wat de 
positieve en negatieve sociale consequenties zijn voor de teams (kolom 4 en 5). 
Uit deze analyse wordt duidelijk dat een aantal effecten op kan treden bij het gebruiken 
van WFMSen. Het zijn echter geen deterministische effecten. Het hangt ervan af hoe het 
WFMS is ingericht en hoe er mee wordt omgegaan. 
 
De belangrijkste consequenties van de invoering van het WFMS hebben te maken met 
de coördinatie van de arbeid, en hebben betrekking op de arbeidssituatie.  
De invoering van een WFMS leidt allereerst tot een nieuwe verdeling van het werk 
tussen mens en machine: de arbeidsdeling in het arbeidssysteem verandert. Hiermee 
verandert ook de taak van de gebruikers van het WFMS. De specifieke situatie bepaalt 
de richting van een verandering. Zoals hierboven beschreven (onderdeel arbeidsdeling) 
kan de innovatie bij het ene bedrijf leiden tot taakversmalling en bij een ander bedrijf tot 
taakverbreding, of tot taakverrijking. Er werd in de onderzochte cases geen 
taakverarming ervaren, althans niet volgens de geïnterviewden. Opmerkelijk is dat de 
toegenomen transparantie in het werkproces niet tot een toename van de discretie van de 
medewerkers leidt. Wat verder ook opvalt is invloed van beheersingsfunctie van het 
WFMS. De continue werkverdeling en het gedeeltelijke push karakter door het WFMS 
ervaren de gebruikers als een toename van de werkdruk. 
 
Het WFMS verandert op een aantal punten de samenwerking in het team, hierdoor 
kunnen leerprocessen anders verlopen en veranderen ook de communicatie en interactie 
in het team. Resultaat kan zijn dat de gebruikers en teams (of andere 
samenwerkingsverbanden) tot nieuwe inzichten komen (onder meer door de betere 
mogelijkheden voor foutencorrectie) wat resulteert in individueel of teamleren en een 
betere afstemming van het sociale en technische systeem.  
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De algemene conclusie is dat de sociaal-organisatorische gevolgen van de invoering van 
WFMSen het meest ingrijpend zijn in bedrijven waar het WFMS veel taken van de 
medewerkers overneemt, zodat de medewerkers nieuwe taken kunnen gaan uitvoeren 
om tegemoet te komen aan veranderingen in de context. Dit is een belangrijk criterium 
voor de selectie van de hoofdcase. In paragraaf 3.6 wordt de caseselectie voor het 
hoofdonderzoek nader toegelicht. 
 

3.5.4 Sociaal-organisatorische aspecten van het WFMS en de contingentietheorie 

In deze paragraaf geef ik antwoord op de vraag in hoeverre de ervaren sociaal-
organisatorische issues worden begrepen met behulp van de structurele contingentie. Uit 
de vorige paragraaf komt naar voren dat veranderingen kunnen optreden in de 
structurering van het werk en soms ook in de taakomgeving. 
Het hiermee verkregen overzicht (Tabel 3.8) laat zien dat de meest in het oog springende 
verandering in de structurele dimensies, de toename in formalisatie en standaardisatie is. 
 
In welke mate verandert de organisatorische configuratie door de verandering? Zijn de 
sociaal-organisatorische problemen die ontstaan bij de invoering van WFMSen te 
verklaren door een misfit in de ontstane configuratie van structurele en contextuele 
dimensies (contingentiefactoren)?  
 
Het eerste voorbeeld van een misfit is dat medewerkers moeilijke cases (in het WFMS – 
hele alinea) in de werkbak laten staan. Door de veranderde coördinatie en toewijzing 
van cases is er voor de gebruikers een toename van discretie gekomen. De medewerkers 
kunnen voordat ze een case oppakken eerst kijken of ze deze wel willen doen. 
Dit vindt het management ongewenst, en er wordt een barrière in het systeem gebouwd: 
het systeem registreert wanneer iemand een case oppakt en weer terugzet. Afspraak is 
dat medewerkers een eenmaal opgepakte case ook afhandelen. Bij andere onderzochten 
cases zet het WFMS een case in de persoonlijke werkbak, waardoor het niet mogelijk is 
om selectief cases op te pakken. 
 
In bedrijven waar alle cases in de werkstroom gelijk zijn, is geen discretie nodig wat 
betreft de selectie van een case uit de werkvoorraad. Door de ver doorgevoerde 
standaardisatie is de verwachting dat de medewerker elke willekeurige case in de 
werkbak moet kunnen afhandelen. Het vooronderzoek laat zien dat de werkverdeling 
problematischer is, omdat de cases in de werkbak wel variëren in analyseerbaarheid. De 
arbeidsdeling is niet optimaal afgestemd op werkstroom omdat de werkstroom in 
werkelijkheid niet zo geformaliseerd en gestandaardiseerd is, als het systeem 
verondersteld. 
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Tabel 3.8: Wijzigiingen in structurele en contextuele dimensies en de impact op organisaties 
                 Oorzaak 
Patroon  

Organisatieveranderingen Sociale veranderingen  

 Structurele 
dimensie37 

Contextuele 
dimensie 

Positieve impact 
voor teams 

Negatieve impact 
voor teams 

Verandering Toename van Toename van Toename van   
 Coördinatie van de arbeid 
Groepsbak (alleen 
input) 
 - alleen input 
 - opjagen 

Formalisatie,  
Standaardisatie 
Centralisatie  

   Afname motivatie 
Afname discretie 
Afname mobiliteit 

meer burowerk 
Werkbak werkt 
‘opjagend’ 

Formalisatie,  
Standaardisatie 
Centralisatie 

Analyseerbaarheid  Afname discretie 

Moeilijk werk in 
bak laten staat 
 

Formalisatie 
Standaardisatie 

Analyseerbaarheid Discretie Onpersoonlijker  
Toewijzing o.b.v. 

toeval 38 
Management 
verhindert selectief 
oppakken 

Formalisatie 
Centralisatie 
Standaardisatie 

  
 
 

Onpersoonlijker  
Toewijzing o.b.v. 
toeval 
Afname discretie 

Automatiseren van 
taken 

Formalisatie 
Specialisatie  

Belang omgeving   
Doel en strategie 
veranderen 

Arbeidsmotivatie 
Klanttevredenheid 

afname motivatie 

 Leren 
Foutherstel via 
audit trail 

Formalisatie 
Specialisatie 
Standaardisatie 

Belang omgeving 
Organisatiecultuur 
verandert 

Klanttevredenheid 
Transparantie proces 
Leerpotentie 

 

Reflectie en 
discussies tussen 
en in teams 

Formalisatie 
Specialisatie 
Standaardisatie 

Analyseerbaarheid  
Organisatiecultuur 
verandert 

Reflectie op 
werkproces 

Leerpotentie 

 

On-the-job-
training 

Formalisatie 
Standaardisatie 
Professionalisering 

Leren 
Gemak van 

inwerken 
 

 

Terugzoeken in 
oude dossiers 

Formalisatie 
Complexiteit 

Toegankelijkheid 
oude dossiers  

Geen zoekfunctie 
voor dossiers 

Geen procedure 
management 

Centralisatie  Afname discretie  

   - vervolg -  

                                           
37 Voor de betekenis van de gebruikte begrippen: zie Tabel 1.1 op pagina 17. 
38 De toewijzing van het werk is gebaseerd op toeval: niet op basis van kennis, vaardigheden of voorkeur 
van medewerker.  
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Vervolg Tabel 3.8 
                 Oorzaak 
Patroon  

Organisatieveranderingen Sociale veranderingen  

 Communicatie en interactie 
Keuze medium39  Formalisatie 

Specialisatie 
Standaardisatie 

 

Afname face-to-
face communicatie 
tussen teams 

Formalisatie 
Centralisatie 
Specialisatie 

WFMS neemt 
coördinatie over 

Afname directe 
communicatie 

 
Een tweede voorbeeld van een misfit komt naar voren bij de ‘opjagende werking van de 
werkbak’. Hier ervaren de medewerkers een afname van de discretie in het werkproces. 
Zij ervaren het WFMS als een sterke push factor; in de oude situatie was de 
voorspelbaarheid van het werkvolume (wanneer komt het werk binnen) veel groter. Nu 
is de werkstroom veel onvoorspelbaarder en daardoor is de werkverdeling lastiger te 
plannen en te beheersen. 
 
De nieuwe verdeling van het werk tussen het WFMS en de menselijke actoren kan 
potentieel tot een problematische configuratie leiden. Case 3 (PGGM) is een goed 
voorbeeld waar de nieuwe verdeling van het werk tegemoet komt aan de veranderende 
omgeving. Het bedrijf moet inspelen op de grotere betrokkenheid en mondigheid van de 
klanten. De klanten willen – veel meer dan vroeger – informatie hebben over hun 
pensioen. Door het WFMS veel ‘standaardhandelingen’ te laten uitvoeren, kunnen de 
medewerkers extra taken gaan uitvoeren zoals: het beantwoorden van vragen van de 
klant.  
Dit is dus een voorbeeld van een goede fit tussen veranderingen in de omgeving, het 
aanpassen van de doelen en strategie van de organisatie en het hiermee veranderen van 
de structurele dimensies van de organisatie. In de cases kwam ook naar voren dat dit 
soort ingrijpende veranderingen in de arbeidssituatie er toe leidt dat medewerkers ander 
werk gaan zoeken. Deze medewerkers ervaren de nieuwe verdeling van werk als een 
afname van de kwaliteit van de arbeid of een afname van de arbeidsmotivatie.  
 
Deze voorbeelden en Tabel 3.8 laten de volgende twee patronen zien. Het eerste patroon 
laat een groep organisaties zien die door dynamiek in hun omgeving (en een daarmee 
samenhangende toename van aandacht voor de klant) tijdrovende administratieve 
processen gaat automatiseren door de invoering van WFMSen. De WFMSen 
                                           
39 Welk medium wordt gekozen? Verloopt de communicatie face-to-face, via e-mail, per telefoon of 
memo etc.   
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automatiseren een aantal tijdrovende taken voor de medewerkers en het takenpakket van 
de medewerkers wordt uitgebreid met taken die de klanttevredenheid moeten doen 
toenemen. Het twee patroon laat een groep organisaties zien die het WFMS inzet om 
een deel van het proces te laten overnemen, zonder op een ander gebied de taken van 
hun medewerkers uit te breiden.   
 
De eerste groep moet door de toegenomen dynamiek in de omgeving gaan ontwikkelen 
in de richting van een adhocracy-achtig organisatie (Mintzberg, 1979). Kenmerken van 
de adhocracy zijn: complexe en dynamische omgeving, een geautomatiseerd technisch 
systeem en het belangrijkste coördinatiemechanisme is wederzijdse afstemming.  
 
Wijzigingen in contextuele variabelen leidden bij deze groep bedrijven tot een nieuwe 
afstemming. Zoals uit de casebeschrijving en de analyse naar voren komt, hebben de 
veranderingen in de contextuele variabelen een wijziging tot gevolg in de structuur 
variabelen. Concreet betekent dit dat veranderingen in de context, de doelstelling en de 
strategie van het bedrijf tot veranderingen leiden. Hierdoor is een nieuwe afstemming 
met de arbeidsorganisatie en de arbeidssituatie nodig (zie ook Tabel 3.8). Om een fit te 
behouden is ook een wijziging in de structurele dimensies nodig. De voorbeelden in het 
vooronderzoek laten zien dat de klant een centralere plaats krijgt en de gebruikers van 
het WFMS hiervoor extra taken gaan uitvoeren. De gebruikers kunnen deze nieuwe 
taken gaan uitvoeren omdat het WFMS een aantal routinematige taken gaat overnemen. 
Deze nieuwe situatie leidt tot een ingrijpende wijziging in de arbeidssituatie. Dit patroon 
komt het sterkst naar voren bij case 1 (Nuon), case 3 (PGGM) en 4 (Stater). Bij case 1 
moet het WFMS bijdragen aan het bereiken van een aantal intenties van het 
management welke voortvloeien uit een BPR-traject. Het nieuwe werkproces moet 
zorgen dat het nutsbedrijf beter gaat presteren zodat het nieuwe klanten kan werven en 
bestaande klanten kan behouden  als de energiemarkt (gefaseerd) wordt vrijgegeven. De 
veranderingen in het werkproces bestaan niet alleen uit het wijzigen van de 
taakverdeling tussen gebruikers en het WFMS, maar ook in een afname van het aantal 
functies dat betrokken is bij het werkproces. Eén centraal idee in de werkstroom is dat 
de opdrachtgever van het begin tot het einde verantwoordelijk is voor een case. 
Het management van case 3 (PGGM) ziet dat haar klanten veel meer informatie willen 
hebben of hun pensioen en wil dat haar medewerkers de klanten veel beter (en actiever) 
gaat adviseren. Case 4 (Stater) heeft met behulp van het WFMS de organisatie zodanig 
veranderd, dat zij een veel grotere verwerkingscapaciteit heeft gekregen. Daardoor 
wordt het mogelijk het hypotheekbeheer voor een groot aantal andere 
hypotheekverstrekkers te doen.  
Het tweede patroon is terug te vinden in een groep bedrijven die traditionele 
administratieve processen verregaand automatiseren met behulp van WFMSen. In deze 
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organisatie is er geen noodzaak voor ingrijpende veranderingen omdat de 
contextvariabelen niet wijzigen. Er treden wel veranderingen op, maar de 
structuurvariabelen en de algehele arbeidssituatie veranderen veel minder ingrijpend. 
Deze groep bedrijven is in de systematiek van Mintzberg te typeren als een 
machinebureaucratie. Kenmerken van de machinebureaucratie zijn: simpele en stabiele 
omgeving, waarbij het primaire coördinatiemechanisme standaardisatie van het 
werkproces is (Mintzberg, 1979).  
  

      Iets anders doen  Zelfde beter doen 
      Ingrijpende wijziging  
 

(arbeidsdeling) Structurele dimensies Kleine wijziging 

       Dynamisch Management visie op omgeving 
 

Stabiel 

 WFMS ondersteunt huidige taken (automatiseert)  
  

WFMS schept ruimte voor nieuwe taken 
 
Case 2 (DGVP) 

Case 1 (Nuon), 
Case 3 (PGGM) 
Case 4 (Stater), 
 

 Case 5 (VROM) 
Case 6 (Stork) 
Case 7 (Brunel IT) 
Case 8 (Centraal Beheer) 

Figuur 3.1: Twee manieren van inzet van WFMS 
 
De essentie van het patroon bij deze groep bedrijven is dat WFMSen zijn ingezet om 
een deel van het werkproces te automatiseren, zonder op een ander gebied de taken uit 
te breiden (zie ook Figuur 3.1). De effectiviteit en efficiency in het proces nemen 
weliswaar toe, maar het takenpakket van de medewerkers wordt niet uitgebreid. Deze 
situatie doet zich het meest nadrukkelijk voor bij case 2 (DGVP), case 5 (VROM), case 
6 (Stork) en case 7 (Brunel IT) en case 8 (Centraal Beheer). In deze cases (zie ook 
casebeschrijving paragraaf 3.4) heeft het WFMS wel taken voor de gebruikers 
geautomatiseerd, maar de gebruikers zijn hierdoor niet iets anders gaan doen. 
Dit idee is grafisch weer gegeven in Figuur 3.1. 
 
3.6 Conclusie 

Op grond van het feit dat dezelfde soort patronen in meer cases voorkomen, ondanks de 
grote variatie in geselecteerde cases, kom ik tot de volgende voorlopige en voorzichtige 
conclusies. Zij kunnen de basis vormen voor veronderstellingen die in een volgend 
onderzoek nader geanalyseerd kunnen worden.  
 
Het management wil met de invoering van het WFMS de besturing van het werkproces 
efficiënter maken. De intenties van het management worden in een aantal cases 
gerealiseerd, maar gebruikers noemen dat over het algemeen niet de ‘verdienste van het 
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systeem’. In een aantal gevallen noemen ze het systeem eerder lastig. In een aantal 
andere cases lijken de intenties van het management met de invoering van WFMS niet 
gerealiseerd te zijn: dit geldt met name voor de doelstelling om de efficiency van de 
werkstroom te verhogen. Dit kan deels komen doordat vooral projecten zijn bestudeerd 
die nog niet zo lang bezig waren. 
De tweede intentie heeft te maken met de plaats die een WFMS kan innemen in een 
proces van verandering en innovatie (zie ook Tabel 3.2). Het is duidelijk geworden dat 
de invoering van een WFMS vaak voortvloeit uit en ondersteuning biedt aan een BPR-
traject. Hierbij is ook vast komen te staan dat de invoering van WFMSen regelmatig 
gecombineerd wordt met de invoering van een horizontale organisatiestructuur. Bij vier 
cases wordt deze structuur ingevoerd middels semi-autonome teams.  
  
De sociaal-organisatorische veranderingen door het gebruik van het WFMS zijn vooral 
te vinden in veranderingen in de arbeidssituatie. De invoering van het WFMS leidt tot 
een nieuwe afstemming tussen contextuele en structurele dimensies in de organisatie. 
De contextuele dimensies die (mee of tegerlijkertijd) veranderen zijn: een toename van 
de analyseerbaarheid van technologie, veranderingen in de omgeving (doordat de klant 
veeleisender wordt), aanpassing van organisatiedoelen en -strategieën en veranderingen 
in organisatiecultuur. De meest in het oog springende structurele dimensies die kunnen 
veranderen zijn de mate van formalisatie, standaardisatie, centralisatie en specialisatie. 
Deze veranderde structurele dimensies komen naar voren in een gewijzigde coördinatie 
van de arbeid, veranderingen in leren en samenwerking (zie  
Tabel 3.5 t/m Tabel 3.8). 
Er komen twee patronen uit de analyse naar voren. Het eerste patroon (ingrijpende 
wijziging) laat een groep organisaties zien die reageert op dynamiek in de omgeving (de 
klant gaat andere eisen stellen) waarbij het WFMS taken overneemt van de 
medewerkers. De medewerkers kunnen nieuwe taken gaan uitvoeren om deze klant 
tevreden te stellen.  
Het tweede patroon (kleine wijziging) laat een groep bedrijven zien die op dit moment 
niet hoeft te reageren op veranderingen in de omgeving. Bij deze bedrijven 
automatiseert en informatiseert het WFMS een aantal taken en ontlast daarmee 
medewerkers en de taken worden via een ander mechanisme verdeeld en gecoördineerd. 
  
Hiermee heeft het vooronderzoek een breed inzicht gegeven in de intenties en sociaal-
organisatorische consequenties van het gebruik van WFMS. Met de nu verkregen 
kennis is de selectie van de hoofdcase mogelijk (zie paragraaf 5.3).  
 
De hoofdcase moet bestaan uit een aantal teams uit één bedrijf waar recent de concepten 
‘WFMSen’ en ‘semi-autonome teams’ zijn ingevoerd. Een case met dit soort kenmerken 
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heeft de voorkeur omdat de noodzaak voor leren hier groot wordt geacht. Daarnaast 
wordt ook gezocht naar een case waar patroon 1 (ingrijpende wijziging) voorkomt: dus 
waar door dynamiek in de omgeving van de teams het WFMS een aantal taken 
overneemt en ruimte ontstaan voor de gebruikers om een aantal nieuwe taken uit te gaan 
voeren. De impact van de innovaties zal in deze organisaties ingrijpender zijn en leren 
zal hierbij een belangrijkere rol spelen. De volgende criteria moeten tot een goede 
caseselectie leiden: 
1. de uiteindelijke selectie van de case. Bij de teams (subcases) werd bij de start van het 

onderzoek, kort geleden of wordt binnenkort het concept WFM en het concept semi-
autonome teams ingevoerd; 

2. de WFMS-impact is zo groot dat de leden in de subcases veel met het WFMS 
werken; 

3. de geselecteerde subcases binnen een case kunnen gezien worden als tegenpolen van 
elkaar. De dimensies waarop wordt gezocht naar tegenstellingen betroffen lage en 
hoge onzekerheid in de taakomgeving en complete en gedeeltelijke ondersteuning 
van het werkproces door het WFMS.  

De uiteindelijke selectie vindt plaats in paragraaf 5.3. Eerst wordt in hoofdstuk 4 het 
theoretisch kader uitgebreid en de onderzoeksvraag aangescherpt. 
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Hoofdstuk 4 Toe-eigeningen van innovaties in 
het arbeidssysteem 

4.1 Inleiding 

Hoe sturen de uitkomsten van het vooronderzoek de rest van het onderzoek? Het 
gelijktijdig optreden van het gebruik van WFMSen en de invoering van het concept van 
semi-autonome teams in een aantal cases is aanleiding om deze twee innovaties van het 
arbeidssysteem hier theoretisch te beschouwen. Met name de vraag of de innovaties 
tegenstrijdige eisen stellen aan de inrichting van de organisatie wordt nader bestudeerd. 
Allereerst bespreek ik de begrippen die nodig zijn om het begrip autonomie en semi-
autonome teams onderzoekbaar te maken (§4.2). Daarna ga ik dieper in op het proces 
van teamleren (§4.3), de toe-eigening van het WFMS (§4.4) en de toe-eigening van 
semi-autonome teams (§4.5). Centraal bij de toe-eigening van de innovaties van het 
arbeidssysteem staan de afstemming tussen taakomgeving, teamkenmerken en 
arbeidsorganisatie. Op basis van de literatuur bespreek ik een aantal voorwaarden om tot 
een goede afstemming te komen tussen deze elementen (§4.6). Dit hoofdstuk eindigt 
met het formuleren van de probleemstelling van het onderzoek. 
 
4.2 Standaardisatie en zelfregulatie 

In een concrete situatie kan frictie tussen standaardisatie en zelfregulatie ontstaan als het 
WFMS ‘wil’ dat het semi-autonome team op manier A handelt, terwijl het semi-
autonome team manier B wil volgen omdat het team daar betere uitkomsten van 
verwacht.  
Susman (1979) introduceert een aantal concepten dat een kader biedt om het begrip 
autonomie grondig te analyseren (Trist, 1981). Susman stelt, in navolging van Gulowsen 
(1972) dat autonomie altijd beperkt is: ‘...autonomy is always conditional; no system 
can operate without constraints’ (Susman, 1979, p. 119). Susman geeft verder aan dat 
een groep niet autonoom is vanwege het soort beslissingen dat ze mag nemen, maar 
autonoom is doordat ze gezamenlijk beslissingen kan nemen om bepaalde kritieke 
productie- doelstellingen40 te realiseren. Deze doelstellingen worden geformuleerd door 
hogere organisatorische onderdelen, de teamleden zelf en de omgeving van het team. 
Als één van deze drie groepen ontevreden is over het realiseren van de doelstellingen 
kan het team haar autonomie verliezen. Het management kan dan de 
beslissingsbevoegdheid bij een ander, hoger, organisatorisch onderdeel leggen (Susman, 

                                           
40 Bijvoorbeeld een bepaalde kwalitatieve of kwantitatieve output, maar ook kwaliteitseisen of een 
toename van productie of een afname in kosten kan een kritieke performance eis zijn (Susman, 1979). 
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1979). Susman onderscheidt drie soorten beslissingen die een semi-autonoom team kan 
nemen. Beslissingen over zelfregulatie, onafhankelijkheid en zelfbestuur.  
Ten eerste gaat het om beslissingen van zelfregulatie die ‘... directly affects the group’s 
capacity to maintain performance standards within acceptable ranges’ (Susman, 1979). 
De rechtvaardiging voor deze keuze is dat de teamleden betere beslissingen kunnen 
nemen dan iemand van buiten het team vanwege de nabijheid van informatie en het 
vermogen om sneller en gepaster actie te ondernemen. Beslissingen gebaseerd op 
zelfregulatie hebben de meeste impact op de autonomie van een team omdat ‘... they are 
made on the basis of their effect on the relationship of the group of a whole to its 
environment – that is, the maintenance of critical performance standards within 
acceptable ranges of variation’ (Susman, 1979, p. 122). 
De tweede categorie van beslissingen betreft de onafhankelijkheid van het team. Het 
gaat hier om beslissingen die weinig of geen invloed op het productieproces hebben. 
Een voorbeeld hiervan is dat een medewerker zelf zijn lunchpauze of zijn werkvolgorde 
mag bepalen. Dit soort beslissingen geeft teamleden een gevoel van vrijheid. De derde 
categorie van beslissingen heeft te maken met zelfbestuur. Hierbij gaat het om wie 
welke besluiten mag nemen en hoe deze besluiten genomen moeten worden. 
Voorbeelden zijn de verdeling van werk en het achterliggende verdelingsmechanisme 
(Susman 1979). 
 
ZELFREGULATIE EN WFMS 
Drie soorten onzekerheid in de taakomgeving41 bepalen de wenselijkheid van 
zelfregulatie. De onzekerheid van grenstransacties (boundary-transaction uncertainty), 
de onzekerheid van omzettingen in het productieproces (conversion uncertainty) en de 
noodzakelijke technische samenwerking (technically required cooperation). Als andere 
(hogere) organisatieonderdelen deze onzekerheden niet kunnen wegnemen, neemt de 
noodzaak tot regulerende activiteiten bij het team toe. Voor de in dit onderzoek te 
onderzoeken administratieve WFMSen mag verwacht worden dat deze drie soorten 
onzekerheden laag zijn, terwijl één of meer van deze onzekerheden hoog zijn bij semi-
autonome teams.  
Grenstransacties kunnen onzekerheid veroorzaken als een team voor haar materialen 
afhankelijk is van de levering door een derde partij, of bij het uitvoeren van het werk 
afhankelijk is van de beschikbare capaciteit van de aannemer. Onzekerheid van 
omzetting heeft vooral betrekking op de onzekerheid over de wijze waarop de 
omzetting in het productieproces plaats moet vinden. Tot slot heeft de noodzaak tot 

                                           
41 Hierbij wordt het begrip taakomgeving (Dill, 1958) gedefinieerd als alles buiten het domein van de 
organisatie dat voor het effectief functioneren van een bepaald team van bijzonder belang is. 
Voorbeelden van dit soort partijen zijn klanten, leveranciers, overheden en concurrenten (Scott, 1981). 
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technische samenwerking vooral te maken met de noodzaak voor teamleden om samen 
te werken omdat een individu een bepaalde bewerking of omzetting niet alleen kan 
verrichten (Susman, 1979, pag. 129-131). 
 
Met het opdelen van het begrip autonomie in drie soorten onzekerheden is te 
beredeneren wat de invloed van het WFMS kan zijn op deze drie onzekerheden en is 
beter te bepalen in hoeverre de doelstellingen van WFMSen en zelfregulatie bij semi-
autonome teams strijdig zijn. Te verwachten is dat door het standaardiseren van het 
werkproces en het standaardiseren van de opbrengsten met een (administratief) WFMS, 
de genoemde onzekerheden (al dan niet kunstmatig) laag zijn (geworden). Terwijl er 
reden voor zelfregulatie is als de onzekerheid van grenstransacties, de onzekerheid in 
omzetting en de noodzaak voor technische samenwerking hoog zijn.  
Bij het gebruik van WFMSen mag worden verwacht dat de onzekerheid van 
grenstransacties in het werkproces laag is, omdat het proces anders niet effectief is af te 
handelen door een WFMS. Ook is het bij het gebruik van WFMSen van belang dat de 
onzekerheid in omzettingen zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. De keuze om 
een werkproces te standaardiseren betekent dat uitzonderingen zo veel mogelijk 
voorkomen dienen te worden, want de administratieve WFMSen die in dit onderzoek 
centraal staan, kunnen uitzonderingen moeilijk aan42. Als het aantal uitzonderingen 
toeneemt, neemt de noodzaak voor zelfregulatie ook toe en zal de ondersteuning van de 
werkstroom door een WFMS moeilijker verlopen. 
De noodzaak tot technische samenwerking is in een administratief WFMS gering. De 
door het WFMS ondersteunde taken zullen verdeeld worden tussen de medewerkers, 
waarbij het WFMS ‘bewaakt’ dat elk van deze medewerkers de juiste informatie 
aanlevert en de juiste werkzaamheden op het juiste moment in het proces uitvoert. Het 
WFMS kan parallelle werkstroom ondersteunen, waardoor meerder medewerkers 
tegelijk aan één case werken. Door de standaardisatie is de technische samenwerking te 
reguleren. Indien de samenwerking een ad hoc karakter heeft en niet gestandaardiseerd 
kan worden, zal ze buiten het WFMS moeten plaats hebben.  
Te verwachten is dat de gecombineerde invoering van WFMSen en semi-autonome 
teams conflicten oplevert omdat de standaardisatie en de zelfregulatie deels 
tegenstrijdige eisen stellen aan de inrichting van de werkstroom. Als de standaardisatie 
en zelfregulatie betrekking hebben op verschillende onderdelen van het werkproces, 
treden er echter wellicht geen conflicten op tussen de eisen die gesteld worden aan de 
inrichting van de werkstromen.  
 

                                           
42 Dit soort WFMSen zijn ook juist ontwikkeld om routinematige werkprocessen af te handelen. 
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4.3 Teamleren  

Het proces van toe-eigening is deels een onbewust proces (zie ook §3.5.3). Orlikowski 
(1992b) bespreekt dit onbewuste aspect van toe-eigening ook. Als gezegd gaat de 
appropriation theorie uit van een wederzijdse beïnvloeding van structuur (bestaande uit 
door actoren gereproduceerde regels en procedures) en handelen. Orlikowski beschrijft 
de invloed van institutionele eigenschappen op het menselijk handelen als ‘… 
unarticulated, or reflected on only fleetingly by human agents (Giddens, 1984)’ 
(Orlikowski, 1992, p 411) en de invloed van het handelen van actoren op het in 
standhouden of veranderen van institutionele eigenschappen ‘...are often not reflected on 
by users, who are generally unaware of their role in either reaffirming or disrupting an 
institutional status quo’ (Orlikowski, 1992b, p 411 ). Bij het in gebruik nemen van het 
ingevoerde concept zullen de gebruikers in hun handelen de structurerende elementen 
versterken en/of veranderen. Daarmee ontstaat een specifieke lokale betekenis van het 
structurerende concept. 
 
Het deels onbewuste karakter van het toe-eigeningsproces is een belangrijke reden om te 
kiezen voor een cultureel perspectief op teamleren43 (Cook en Yanow, 1993). Vanuit het 
cultureel perspectief wordt organisatieleren breder bestudeerd dan vanuit de cognitieve 
benadering. De culturele leerbenadering richt zich op wat we kunnen zien als we kijken 
wat mensen doen, terwijl de cognitieve benadering zoekt naar wat er omgaat in de 
hoofden van mensen (Yanow, 2000).  
 
Teamleren definieer ik derhalve als: 

het verwerven, behouden en veranderen van gemeenschappelijke betekenisgeving door het vastleggen 
en overdragen hiervan in artefacten en door collectieve acties van de groep (gebaseerd op Cook en 
Yanow, 1993, p. 384). 

Deze definitie verwoordt het idee dat leren is gebaseerd op het al werkend met elkaar 
ontwikkelen van gemeenschappelijke betekenis. Deze gemeenschappelijke betekenis 
wordt vastgelegd in artefacten.Voorbeelden van artefacten zijn routines, taal en materiële 
zaken. 
De essentie van deze leerbenadering in teams/groepen, is dat leren vooral naar voren 
komt, en dus bestudeerd is, in het voortbestaan, veranderen en ontstaan van artefacten44. 
Stilzwijgende kennis speelt een belangrijke rol bij leren. Polanyi en Prosch (1975) 
spreken in dit verband over: ‘artifactual interaction for tacit knowledge: something 
learned while focusing on something else’.  Cook en Yanow argumenteren hierop door 

                                           
43 Dit in tegenstelling van een cognitief perspectief op leren, sterk gebaseerd op een individueel leerconcept. 
44 Van Dale, 1991, verleent aan het woord artefact drie betekenissen, de derde is hier van toepassing:  <techniek & technologie> 
toestel dat mensachtige handelingen kan verrichten.   
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dat: ‘…organizations learn tacitly, while focusing on ‘normal’ work’(Cook en Yanow, 
p.384 ) . 
Centraal in de culturele leerbenadering staat dat leren niet alleen een bewust cognitief 
proces is, maar dat onbewust ontwikkelen van gezamenlijke routines ook is aan te 
merken als teamleren. Dit betekent dat er in dit onderzoek vanuit wordt gegaan dat de 
structurerende manier waarop een team zich een ingevoerd concept toe-eigent een 
collectief leerproces is, dat deels bewust en deels onbewust verloopt.  
In veel andere benaderingen heeft leren met verbetering te maken. In veel normatieve 
literatuur over ‘Organizational Learning’ wordt gekozen voor een benadering waarin 
leren resulteert in betere prestaties in de toekomst (Fiol en Lyles, 1985). De culturele 
leerbenadering bekijkt leren niet als een instrument voor doelbereiking. Ook dit komt 
overeen met het ‘appropriation perspectief’ (§2.3.1), want technologie kan structuren 
introduceren waarop de ontwerpers en afnemers geanticipeerd hebben: de structurele 
eigenschappen van de technologie. Maar tegelijk ontstaan spontaan al dan niet van de 
oorspronkelijke bedoelingen afwijkende structuren (=emerging structure) door de 
interactie tussen gebruikers en technologie: ‘de geest van de technologie’ (DeSanctis en 
Scott Pool, 1994). 
 
Teamleren is onvermijdelijk als een team in het proces van toe-eigening een aantal 
organisatie-elementen of aspecten opnieuw op elkaar gaat afstemmen (Van Offenbeek, 
1993). Deze elementen die onderling afstemming behoeven, worden in de volgende 
paragraaf verder behandeld. De totstandkoming van een nieuwe afstemming ongeacht 
of deze bewust tot stand komt en ongeacht of deze afstemming overeenkomstig de 
intentie van management en ontwerpers is, beschouw ik als teamleren.  
 
4.4 Toe-eigening van WFMS: arbeidssysteem, taakomgeving en teamkenmerken 

DeSanctis en Poole (1994, zie §2.3.1) geven een verklaring waarom teams zich 
Decision Support Systemen op verschillen manieren toe-eigenen. De belangrijkste 
factoren zijn: (1) de structurerende potentie van de technologie; (2) de wijze van toe-
eigening van technologie en andere structuren45 door de teamleden; (3) en de vorming 
van sociale structuren in de tijd. Door deze factoren, die vanuit een procesinvalshoek 
zijn beschreven, te plaatsen in het aspectsysteem van Boonstra (1991) en de structurele – 
contextuele dimensies van een organisatie, is de verbinding te maken tussen deze 
factoren en de eerder beschreven theorieën (zie ook 1.2) Om dit soort factoren mee te 
nemen in het onderzoek naar het gebruik van WFMSen en de invoering van semi-
autonome teams gebruik ik algemenere concepten. Op basis van het vooronderzoek en 
                                           
45 Andere structuren zijn onder meer: werktaken, het interne systeem van het team en context  van het 
team. 
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de literatuur zijn de belangrijkste elementen samen te vatten in arbeidssysteem, 
taakomgeving en teamkenmerken. 
 
TAAKOMGEVING 
De taakomgeving geeft inzicht in de eisen die gesteld worden aan de arbeidsorganisatie 
door interacties en afhankelijkheden tussen het team en haar omgeving (zie ook definitie 
§4.2). De door Susman (1979) geïntroduceerde drie soorten onzekerheid die de 
noodzaak voor zelfregulatie bepalen (§4.2) zijn goed bruikbaar om de onzekerheid in de 
taakomgeving nader te typeren. De drie variabelen waarmee in dit onderzoek de 
taakomgeving wordt getypeerd zijn derhalve: onzekerheid van grenstransacties, de 
onzekerheid van omzettingen in het productieproces en de noodzakelijke technische 
samenwerking. 
 
ARBEIDSORGANISATIE 
Of een arbeidsorganisatie – het WFMS is hier onderdeel van – past bij een bepaalde 
taakomgeving en bij de teamkenmerken hangt onder meer af van de mate waarin 
teamleden bij de uitvoering van het werk ondersteund worden door een WFMS. Een 
WFMS ondersteunt het ene team zodanig dat teamleden meer ruimte krijgen om nieuwe 
taken op te pakken (zie ook §3.5.4), terwijl een ander team slechts deels wordt 
ondersteund. Ook de dwingendheid van het systeem is van belang (vergelijk regulering 
van Mintzberg, 1979). Hiermee wordt bedoeld in hoeverre het technische systeem de 
gebruikers van het WFMS stuurt in de uitvoering van hun taak. De ruimte voor (en de 
noodzaak tot) zelfregulatie hangt samen met de onzekerheid van grenstransacties, 
onzekerheid van omzetting en de noodzakelijke technische samenwerking.  
 
TEAMKENMERKEN 
Teamkenmerken46 zijn op te splitsen in teamantecedenten en teamkarakteristieken. De 
teamantecedenten laten de voorgeschiedenis van het team zien. Daarbij gaat het om 
eigenschappen die betrekking hebben op de situatie voordat de semi-autonome teams 
zijn gevormd. Bestaande werkwijzen, vervat in routines, zullen een grote impact hebben 
op de manier waarop een team het nieuwe systeem gaat gebruiken of eventueel zelfs 
niet gaat gebruiken. Teamkarakteristieken hebben betrekking op de situatie nadat de 
semi-autonome teams zijn gevormd. De mate waarin een team volledig is bezet en de 
aanwezige deskundigheid zijn twee voorbeelden van teamkarakteristieken die bepalen 
hoe een team zijn arbeidssysteem gebruikt en in welke mate dit gebruik past binnen de 
taakomgeving van het team. 

                                           
46 Teamkenmerk gebruik ik als het hyperoniem van teamantecedenten en teamkarakteristieken. 
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Behalve de toe-eigening van het WFMS is er ook aandacht voor de toe-eigening van 
‘semi-autonome teams’.  
 
Resumerend heeft het concept ‘toe-eigening van innovaties’ in dit onderzoek (zie ook 
§2.3) dus betrekking op de lokale ingebruikname van innovaties in het arbeidssysteem 
door een team of unit, waarbij het initiatief voor de innovatie van buiten (van boven) het 
team of unit komt. De volgende drie aspecten zijn aan de toe-eigening te onderscheiden: 
(1) de mate waarin deze toe-eigening overeenkomt met de intenties van het 
management en de ontwerpers; (2) de wijze waarop (fitting) en (3) de mate waarin (fit) 
lokale afstemming wordt gerealiseerd tussen arbeidssysteem, taakomgeving en 
teamkenmerken. 
  
4.5 Toe-eigening van  ‘semi-autonomie’: teamontwikkeling 

De verwachting is dat de toe-eigening van het concept van semi-autonome teams zal 
verlopen via een vier fasen model zoals beschreven door Van Amelsvoort en Scholtes 
(1994), Hut en Molleman (1998) en Kuipers and de Witte (unpublished), zie ook Bijlage 
2. Verwacht wordt dat de teamontwikkeling volgens een evolutionair proces zal verlo-
pen. Hiermee wordt bedoeld dat de ontwikkeling van het vermogen van zelfregulatie in 
grote lijnen via een vaste volgorde zal verlopen. Het fasemodel van Hut en Molleman 
(1998) laat zien dat de aandacht tijdens de ontwikkeling van teams in de tijd verschuift 
van eenvoudige naar complexe onderwerpen. In vier fasen verschuiven de onderwerpen 
van routine naar non-routine taken, van individuele taken naar groepstaken en van een 
interne focus in het team naar een externe focus (Hut en Molleman, 1998). 
Het fasemodel voor teamontwikkeling is een beschrijvend model. Zoals Hut en 
Molleman (1998) zelf aangeven kan het woord ‘fase’ suggereren dat er één beste 
lineaire teamontwikkeling is, waarvan het begin en het einde van elke fase nadrukkelijk 
te duiden is. Hut en Molleman (1998) gaan ervan uit dat er voor teams meerdere 
manieren zijn om zich te ontwikkelen, dat de fases worden gemixed en dat de 
opeenvolging kan veranderen.  
 
In de eerste fase draait het om ‘redundancy of functions’. Voor de teamleden treedt 
taakverbreding op, teamleden worden breder inzetbaar en de taakvariatie neemt toe. In 
de volgende fase wordt het principe van ‘minimum critical specification’ geïntroduceerd 
in het team. Taakverrijking speelt daarbij een belangrijke rol: teamleden gaan ook 
beheerstaken uitvoeren en krijgen een grotere verantwoordelijkheid. In de derde fase 
gaat het om autonomie. Het team moet onafhankelijk van een leidinggevende kunnen 
gaan functioneren. Samenwerking in het team staat centraal. Tot slot is het team in de 
laatste fase, aldus Hut en Molleman (1998), in staat om ook non-routine problemen op 
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te lossen via ‘double loop learning’. Deze vorm van leren heeft betrekking op de 
capaciteit om non-routine problemen op te lossen. Daarnaast is ook het aangaan en 
onderhouden van relaties met individuen en groepen buiten het team van belang.  
Bij de overgang naar fase 2 verandert het werk van routinetaken naar niet-routine taken. 
De overgang naar fase 3 laat het werk ook veranderen van individueel naar groepswerk 
en tot slot markeert de overgang naar fase 4 het verlaten van een op zichzelf gericht 
team naar een naar buiten gericht team. De inhoud van de verschillende fasen is 
weergegeven in bijlage 2, tabel 2.1.  
 
4.6 Voorwaarden voor toe-eigening 

Hoe kan toe-eigening eigenlijk worden gerealiseerd? Voor de toe-eigening is het 
realiseren van een goede afstemming tussen taakomgeving, teamkenmerken en arbeids-
organisatie nodig. Deze afstemming is te bereiken middels teamleren. Voor het analyse-
ren van de afstemming gebruik ik twee perspectieven. Het contingentieperspectief stelt 
de afstemming tussen de taakomgeving, het arbeidssysteem en teamkenmerken centraal. 
Dit perspectief concentreert zich op de inhoud van de afstemming, het gaat om de ‘fit’ 
tussen de verschillende elementen. Vanuit een interpretatief perspectief staat het collec-
tieve leerproces waarlangs de afstemming wordt bereikt centraal. Dit proces om ‘één 
gemeenschappelijke betekenisgeving’ te bereiken is het proces van ‘fitting’. Welke 
voorwaarden om de toe-eigening van innovaties in het arbeidssysteem zo goed mogelijk 
te laten verlopen komen in de bestaande literatuur naar voren?  
 

4.6.1 Slack 

De contingentietheorie stelt dat er niet één organisatiestructuur is die zeer effectief is 
voor alle organisaties. De optimale structuur hangt af van de contingentiefactoren zoals 
strategie, omvang, taakonzekerheid en technologie. ‘Thus in order to be effective, the 
organization needs to fit its structure to the contingency factors of the organization and 
thus to the environment’ (Donaldson, 1996 p. 57). 
Een voorwaarde voor veranderingen vanuit de ‘klassieke structurele contingentietheorie’ 
is de aanwezigheid van ‘slack resources’. Slack resources zijn de hoeveelheid 
hulpbronnen die bij de organisatie aanwezig zijn, boven de benodigde hoeveelheid 
resources die nodig zijn voor de productie (Cyert en March, 1963). Bourgoeis (1981) 
wijst op drie verschillende redenen voor het behouden van slack: een buffer tegen 
externe invloeden; om te reageren op een veranderende omgeving; en om nieuwe 
producten of productiestructuren op te zetten.  
Galbraith (1974) stelt, vanuit een informatieprocesperspectief, dat ‘the greater the 
uncertainty of the task, the greater the amount of information that must be processed 
between decision makers during the execution of the task to get a given level of 
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performance’. … ‘the critical limiting factor of an organizational form is the ability to 
handle the non-routine events, that cannot be anticipated or planned for’ (Galbraith, 
1974, p.1). Galbraith noemt een aantal organisatievormen die organisaties kunnen 
gebruiken om onzekerheid te reduceren of te kunnen beheersen. Het creëren van slack 
resources is hiervan een voorbeeld.  
 
Emery en Trist (1973) onderscheiden twee principes om organisaties te ontwerpen. De 
eerste is ‘redundancy of parts’ waarbij wordt uitgegaan van een grote arbeidsdeling47 
(zowel horizontale als verticale differentiatie). Op dit principe is de technocratische 
bureaucratie gebaseerd. 
Het tweede ontwerpprincipe is ‘redundancy of functions’. Elke component van het 
systeem kent een repertoire aan vaardigheden, dat op vele manieren is te gebruiken. Trist 
(1981) concludeert dat organisaties met ‘redundancy of functions’ de flexibiliteit hebben 
om zich aan te passen aan een veranderende omgeving met toenemende onzekerheden 
en complexiteit. Het aanpassen aan veranderingen en innovaties is eenvoudiger omdat 
er een soort ‘slack resources’ zijn in de organisatie: de medewerkers zijn immers breder 
inzetbaar. 
 
Uit de literatuur komt niet alleen naar voren dat onzekerheid in de taakomgeving om 
slack vraagt, maar ook dat slack nodig is voor organisatieleren in het algemeen. 
Cyert and March (1963) laten zien dat organisaties kunnen leren dankzij een capaciteits-
overschot (Probst en Büchel, 1997). ‘.. the cushion of slack permits firms to survive in 
the face of adversity. Under the pressure of a failure … the organization discovers some 
previously unrecognized opportunities for increasing the total resources available’ 
(Cyert and March, 1963 p. 36). Ook Weick en Westley (1996) refereren aan een verge-
lijkbaar concept als het hierboven besproken concept van slack. ‘The likelyhood of 
learning drops quickly when invention and disorder overwhelm capacities for retention 
and identity, or when systems, routines, and order overwhelm capacities for unjustified 
variation’ (Weick en Westley, 1996, p. 456). 
 

4.6.2 Gelijktijdig ontwikkelen van het technische en sociale systeem 

In de sociotechniek gaat het vooral om de afstemming tussen het sociale en het 
technische systeem. Belangrijk is, dat het technische en sociale systeem tegelijk 
ontworpen (De Sitter, 1981; Van Eijnatten, 1993) en/of ontwikkeld worden (Mumford, 
1963).  

                                           
47 Door de eenvoudige taken is het goedkoop om en medewerker te vervangen, een vervanger kan 
zonder veel training aan het werk. 
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De klassieke lessen uit de sociotechniek zijn mooi geformuleerd door Trist (1981, p. 
10):  

…The idea of separate approaches to the social and the technical systems of an organization could no 
longer suffice …  Work organizations exist to do work – which involves people using technological artifacts 
(whether hard or soft) to carry out sets of tasks related to specified overall purposes. Accordingly a 
conceptual reframing was proposed in which work organizations were invisaged as socio-technical 
systems rather than simply as social systems. 

Deze lessen komen naar voren in een aantal principes (Trist, 1981, zie Intermezzo 2). 
  
Dit overzicht laat zien dat auteurs die verbonden zijn met de contingentietheorie en de 
sociotechniek aanwijzingen hebben gegeven hoe innovaties in de arbeidsorganisatie en 
de structuur van de organisatie vorm gegeven moeten krijgen. Belangrijkste lessen van 
deze twee stromingen zijn dat een zekere mate van slack resources nodig zijn bij 
innovaties en dat het technische en sociale aspect van het arbeidssysteem gezamenlijk 
ontwikkeld dient te worden.  
 
Intermezzo 2: Sociotechnische principes (Trist, 1981, p. 9-10). 

1. Het arbeidssysteem is de basiseenheid in het werk, deze bestaat uit een aantal activiteiten dat 
gezamenlijk een functioneel geheel vormt. Het is niet meer uiteengerafeld in de afzonderlijke 
taken; 

2. De werkgroep is centraal komen te staan in plaats van de individuele werknemer; 
3. Interne regulatie van het systeem door de groep werd voor mogelijk gehouden en verkozen 

boven externe regulatie van individuen door leidinggevenden; 
4. Het ontwerp is gebaseerd op ‘... the redundancy of function rather than the redundancy of parts’ 

(Emery, 1967), waardoor individuen meerdere vaardigheden gaan ontwikkelen en de groep 
flexibeler kan reageren; 

5. Er wordt meer belang gegeven aan het discrete deel van de taak dan aan het voorschrijvende 
deel van de taak  (Jaques, 1956); 

6. Het individu wordt gezien als een aanvulling op machines in plaats van een verlengstuk ervan  
(Jordan, 1963); 

7. De variatie neemt toe voor het individu en de organisatie in plaats dat de variatie afneemt zoals 
dat gebeurt in een bureaucratie. 

 

4.6.3 Voorwaarden voor teamleren 

Dat collectieve leerprocessen (en dus ook teamleren) niet eenvoudig zijn, komt in 
verschillende benaderingen naar voren. Zo stellen Probst en Büchel (1997) dat ‘..stable 
knowledge structures can impede learning since learning disturbs or destroys knowledge 
in its existing form’(p. 64). 
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In de literatuur over organisatieleren en vooral in de zogenaamde ‘lerende organisatie 
literatuur48’ worden politieke processen gezien als een verkeerde manier om conflicten 
op te lossen. Deze handelswijze leidt volgens deze stroming eerder tot fouten dan tot 
leren (Coopey, 1995). Coopey  (1998) en Easterby-Smith and Araujo (1999) vinden dat 
deze politieke processen juist verdisconteerd moeten worden in theorievorming over 
organisatieleren. Als kennis wordt geconstrueerd door individuen en groepen, dan is het 
onvermijdelijk dat ‘... particular interpretations will suit the interests of some and harm 
the interests of other’ (Easterby-Smith and Araujo, 1999, p. 6). 
Om deze tekortkoming weg te nemen is een notie van organisatieleren nodig waar 
politieke processen een onderdeel van uit maken. De voorwaarde die hier uit voortvloeit 
is dat politieke processen reflectie en discussie over nieuwe en bestaande 
gemeenschappelijke betekenis niet in de weg zouden moeten staan, of dat rekening 
gehouden wordt met deze impact van politieke processen op het teamleerproces.  
  
Daarnaast is een aantal voorwaarden te noemen dat teamleerprocessen faciliteert. Het 
ontbreken van deze voorwaarden betekent een belemmering van teamleerprocessen. 
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op een benadering van leren die een systeem-
structureel perspectief combineert met een interpretatief perspectief (Huber, 1991; 
Huysman, 1997; Van Offenbeek en Van Rheede, 2000).  
Binnen een systeem-structureel perspectief worden de volgende leeractiviteiten 
benoemd: verzamelen, verspreiden, opslaan en ontsluiten van kennis en informatie (Daft 
en Huber, 1987; Huber, 1991). Binnen een interpretatief perspectief bestaat leren uit drie 
interacterende activiteiten: onderzoeken van activiteiten en gebeurtenissen, 
betekenisgeving en actie ondernemen (Daft, en Weick, 1984; Weick en Meader, 1993). 
Zoals besproken in §2.3.2 en 4.3 is voor dit onderzoek een culturele leerbenadering 
gekozen. Hiermee ligt de nadruk op de elementen uit het interpretatieve perspectief. 
De eerste voorwaarde is de mate waarin het team reflecteert op de werkwijze en de 
innovaties. Dit is nodig om de bestaande gemeenschappelijke betekenisgeving te 
heroverwegen alvorens nieuwe betekenisgeving te verwerven, te behouden of te 
veranderen.  
De  tweede voorwaarde is de mate waarin interactie plaatsvindt tussen de teamleden: 
teamleren is immers een collectief proces. De derde voorwaarde is de mate van gebruik 
en opslag van gemeenschappelijke betekenisgeving in artefacten. De tweede en derde 
voorwaarden laten zien dat het van belang is dat informatie beschikbaar is om de 
gemeenschappelijke betekenisgeving vorm te geven en te gebruiken om als team te 

                                           
48 Deze stroming richt zich op het ontwerpen van organisaties speciaal om het leren van het leden te 
ondersteunen of zoals Pedler schrijft: ‘An organization that facilitates the learning of all its members and 
continouosly transforms itself’ (Pedler et al., 1991).  
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kunnen leren. De tweede voorwaarde vraagt dan ook om transparantie van het 
werkproces. Dit kan een WFMS door haar coördinatie- en beheersingsfunctie goed 
bieden (zoals ook blijkt uit het vooronderzoek). Deze transparantie kan de teams helpen 
knelpunten in het werk of de werkwijze te vinden en oplossingen hiervoor aan te dragen 
(Van Offenbeek en Van Rheede, 2000). Voorwaarde drie maakt het noodzakelijk dat 
teams ook veranderingen kunnen doorvoeren in het WFMS als zij dit nodig achten. 
De vierde voorwaarde is de mate waarin de aandacht van het team is gericht op 
gemeenschappelijke betekenisgeving. Een team waarvan de teamleden elk alleen op 
hun individuele taak zijn gericht zullen moeizaam tot teamleren komen.  
Tot slot is de vijfde voorwaarde dat de feitelijke werkwijze voor de innovatie en de 
gewenste werkwijze na de innovatie duidelijk van elkaar moeten verschillen. Het 
verschil moet echter niet te klein of te groot zijn. Als de feitelijke en de gewenste 
verandering ver van elkaar liggen, zal de kloof moeilijk overbrugd kunnen worden 
omdat bestaande op cognitieve en politieke overtuiging gebaseerde gemeenschappelijke 
betekenisgeving moeilijk gewijzigd kan worden (vergelijk Probst en Büchel, 1997). 
Voor teams waar het verschil tussen de feitelijke situatie en de officiële werkwijze heel 
klein is, geldt de ‘wet van de remmende voorsprong’. Het is nu eenmaal onontkoombaar 
dat teams met een relatieve achterstand sneller geneigd zijn innovaties toe te passen, 
omdat zij er meer voordeel van hebben. Het team met de remmende voorsprong, denkt 
in de ‘voorhoede te lopen’ en de officiële werkwijze te volgen. Maar in werkelijkheid is 
er een achterstand opgetreden omdat het team in een eerder stadium weliswaar voorop 
liep, maar daarna is ingehaald door andere organisatie-onderdelen. 
De verwachting is dat de toe-eigening van innovaties in het arbeidssysteem goed 
verloopt als er voldoende: ruimte is voor reflectie, ruimte is voor interactie, mogelijkheid 
is voor het maken en gebruiken van artefacten, collectief bewustzijn is en er een verschil 
is tussen feitelijke situatie en gewenste verandering. Als er niet aan deze voorwaarden of 
slechts aan enkele voorwaarden wordt voldaan, zal de toe-eigening minder goed 
verlopen. Dit zal er toe leiden dat de innovatie minder overeenkomstig de intenties van 
het management worden toegeëigend. 
 
4.7 Probleemstelling hoofdcase 

Na het vooronderzoek en de twee theoretische beschouwingen is het doel van dit 
onderzoek het verkrijgen van meer inzicht in de wijze waarop teams zich centraal 
doorgevoerde innovaties in het arbeidssysteem (in casu een WFMS, en een structuur 
gebaseerd op semi-autonome teams) toe-eigenen.  
Duidelijk is geworden dat de toe-eigening vanuit twee elkaar aanvullende optieken 
wordt bestudeerd. Ten eerste wordt het bereiken van een nieuwe afstemming (fit) tussen 
taakomgeving en technologie vanuit de contingentietheorie bestudeerd. Vanuit hetzelfde 
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perspectief wordt ook onderzocht hoe de teamleerprocessen verlopen waarlangs een 
nieuwe afstemming bereikt wordt tussen het veranderende arbeidssysteem, de taakom-
geving en het team. De tweede betekenis van toe-eigening gaat over zingevingsproces-
sen die de bevestiging of verandering van artefacten als resultaat heeft. Hierbij komt 
onder meer naar voren in hoeverre de gerealiseerde afstemming overeenstemt met de 
officiële intentie achter de innovatie. Toe-eigeningsprocessen lijken onderling sterk te 
kunnen verschillen (zie §2.3). Centraal staat daarom de vraag waarin en waardoor toe-
eigeningsprocessen van elkaar verschillen. Enerzijds zullen deze verschillen samenhan-
gen met het type innovatie dat in het arbeidssysteem wordt doorgevoerd. Een bepaald 
type innovatie zal een structurerende invloed hebben. Anderzijds is gebleken dat exact 
dezelfde innovatie toch tot belangrijke verschillen in toe-eigening tussen teams kan 
leiden. Er is sprake van interpretatieve flexibiliteit bij het toe-eigenen van innovatieve 
concepten door teams. In dit onderzoek wordt gekeken naar de invoering van twee 
onderling sterk verschillende innovaties (invoering van een WFMS en invoering van het 
concept van semi-autonome teams) bij vier teams. Bij twee teams wordt een WFMS 
ingevoerd dat het werkproces breed ondersteunt in een taakomgeving die zeker/stabiel 
is. Het werkproces bij de twee andere teams wordt minder breed ondersteund en de 
taakomgeving is onzekerder.  
 
Waarom is de toe-eigening bij juist deze twee typen innovatie interessant? 
♦ Een administratief WFMS is een ICT-toepassing die leidt tot meer standaardisatie en 

die een uniforme werkwijze veronderstelt. Wanneer bij deze innovatie desondanks a) 
verschillende teamleerprocessen optreden die b) leiden tot een uiteenlopende toe-
eigening bij eenzelfde WFMS, zou dit een krachtige bevestiging zijn van het theore-
tische principe van ‘interpretatieve flexibiliteit’.  

♦ Het invoeren van een op semi-autonome teams gebaseerde structuur veronderstelt 
dat de betreffende teams een actief ontwikkelingsproces zullen doormaken, dat als 
teamleren gezien kan worden en moet resulteren in een zekere mate van zelfregula-
tie. Omdat de intentie is zelfregulatie te bewerkstelligen, verwachten we bij dit type 
innovatie duidelijker waarneembare verschillen in toe-eigening, in termen van de 
veranderde afstemming tussen arbeidssysteem, taakomgeving en team. 

♦ De gecombineerde invoering van WFMSen en semi-autonome teams is een interes-
sante casus, omdat deze concepten op deels strijdige structureringskenmerken en 
intenties gebaseerd lijken te zijn. 

 
De centrale vraagstelling die hier uit voortvloeit is:  
Waarin en waardoor verschillen toe-eigeningsprocessen van elkaar bij het invoeren van 
centraal doorgevoerde innovaties in het arbeidssysteem van teams, in termen van a) 
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teamleerprocessen en b) de daarin gerealiseerde afstemming van arbeidssysteem, 
taakomgeving en teamkenmerken?  
De centrale vraag bestaat uit de volgende deelvragen: 
1. welke verschillen komen er tussen teams voor in toe-eigening van eenzelfde type 

WFMS? 
2. welke verschillen komen er tussen teams voor in toe-eigening van het concept van 

semi- autonome teams? 
3. welke patronen van teamleren komen naar voren bij de toe-eigening? 
4. zijn er situatiekenmerken die deze verschillende leerpatronen bij de toe-eigening van 

identieke innovaties door teams kunnen verklaren? Zo ja, welke? 
5. leidt de interactie tussen het WFMS en het gebruik van semi-autonome teams tot 

problemen in de toe-eigening van deze concepten doordat de concepten deels 
tegenstrijdig zijn, of niet?  

Onderstaand schema geeft aan waar welke deelvraag beantwoord wordt. 
 
Tabel 4.1: Beantwoording van onderzoeksvraag 
Vraag Onderwerp Hoofdstuk Paragraaf 

1. Verschillen in toe-eigening WFMS Hoofdcase: beschrijving en vergelijking 6.5.2 
2. Verschillen in toe-eigening semi-autonome teams  Hoofdcase: beschrijving en vergelijking 6.5.3 
3. Patronen in toe-eigening  Interpretatie 7.2 
4. Situatiekenmerken als verklaring voor patronen Interpretatie 7.3 
5. WFMS en semi-autonome teams  Interpretatie  7.5  
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Hoofdstuk 5 Opzet hoofdonderzoek  
 

5.1 Inleiding 

Voor ik begin met het beantwoorden van de onderzoeksvragen in hoofdstuk 6 volgt 
eerst een bespreking van de opzet van het hoofdonderzoek. Het gebruikte theoretische 
kader bestaat in essentie uit twee paradigma’s. Het punt van het gebruik van 
verschillende paradigma’s is eerder uitgewerkt door onder andere Poole en Van de Ven 
(1989). Zij hebben een viertal methoden ontwikkeld om paradoxen tussen theoretische 
stromingen te overbruggen. Eén van die methoden is het introduceren van een nieuw 
begrip dat de paradox oplost (zie ook Van Offenbeek, 1993). Deze methode is hier ook 
toegepast met de begrippen ‘formele toegewezen zelfregulatie’ en ‘ervaren 
zelfregulatie’.  
 
Deze paradox zet zich ook voort in de gehanteerde onderzoeksmethode. Het eerste deel 
van het hoofdonderzoek (verzamelen van de gegevens en de start van de analyse en 
interpretatie) is te typeren als een exploratief en kwalitatief caseonderzoek waarin 
gebruik werd gemaakt van etnografische methoden. Het tweede deel van het onderzoek 
(het vervolg van de interpretatie) is te typeren als het toetsen van verwachtingen en is 
meer gericht op het zoeken naar algemene verbanden. In de verschillende onderdelen 
van dit hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan (§5.2 en §5.5.3).  
Ook is er aandacht voor de caseselectie (§5.3). Door de grote hoeveelheden kwalitatieve 
(en deels kwantitatieve) onderzoeksgegevens die in dit soort kwalitatief onderzoek 
wordt verzameld is er speciale aandacht voor de wijze van verzamelen en analyseren 
van deze onderzoeksgegevens (§5.4.2 en §5.5). Tot slot ga ik in op de stappen die zijn 
gezet om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen (§5.6). 
 
5.2 Onderzoeksmethode 

Het hoofdonderzoek is te kenmerken als een exploratief en een toetsend kwalitatief case 
onderzoek. Het is een exploratief onderzoek omdat er een nieuw fenomeen (de 
gecombineerde invoering van WFMSen en het concept van semi-autonome teams) 
onderzocht wordt. Het onderzoek is ook te kenmerken als toetsend, omdat gekeken 
wordt in hoeverre de verschillen in toe-eigening van twee innovaties te verklaren zijn 
aan de hand van de structurele contingentietheorie en de appropriation theorie (zie ook 
§5.5.3 en §5.6). Het onderzoek is kwalitatief van aard omdat vooral antwoord wordt 
gegeven op ‘hoe en waarom’- vragen over het toe-eigeningsproces als teamleerproces. 
Hiervoor is het nodig om toe-eigeningsprocessen (en niet alleen de uitkomsten daarvan) 
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te observeren en te bevragen, en de betekenisgeving door teams te reconstrueren en te 
interpreteren. 
 
Overeenkomstig de indeling van Stake (§3.2.1) is deze case te typeren als een 
instrumentele case. De case op zichzelf heeft immers een ondergeschikte rol. Het 
uiteindelijke doel is het verkrijgen van inzicht in het waarom van de verschillen in de 
wijze waarop teams zich centraal doorgevoerde innovaties toe-eigenen. Op basis 
daarvan willen we de bestaande theorievorming verder ontwikkelen en verfijnen. Om 
dit te doel te bereiken is gekozen voor etnografische onderzoeksmethode. 
 
Etnografie onderscheidt zich van andere interpretatieve kwalitatieve methodologieën 
door een focus op locale interpretatie (Geertz, 1973) en ‘grasping the native point of 
view’ (Agar, 1992). De belangrijkste onderzoeksmethoden van een etnografisch 
onderzoek zijn: participerende observaties en (formele en informele) interviews. 
 
De volgende punten zijn kenmerkend voor etnografische onderzoeksmethoden:  
♦ een sterke nadruk op het exploreren van een specifiek sociaal fenomeen en niet met 

het doel om hypothesen te testen49;  
♦ de voorkeur om met ‘ongestructureerde’ data te werken, welke nog niet gecodeerd is 

op het moment van de gegevensverzameling. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
een vooraf opgestelde beperkte set analytische categorieën; 

♦ het onderzoeken van een klein aantal cases of één case, in detail; 
♦ het analyseren van data die betrekking heeft op betekenisgeving en de redenen van 

menselijk handelen. De uitkomst van deze onderzoeksmethode resulteert vaak in 
beschrijvingen of verklaringen, waarbij kwantitatieve en statistische analyse veelal 
een ondergeschikte rol spelen (Atkinson en Hammersley, 1998). 

 
De laatste jaren wordt er steeds meer etnografisch onderzoek uitgevoerd in organisaties 
(Schwartzman, 1993), waarbinnen in toenemende mate ook de invloed van ICT of 
andersoortige technologie op organisaties wordt onderzocht. Bekende voorbeelden 
hiervan zijn: Orlikowski (1992a) die de invoering van Lotus Notes heeft bestudeerd; 
Barley (1986, 1990) die het gebruik van CT-scanners onderzocht; en Orr (1990) die 
onderzoek deed naar leren bij een groep servicemonteurs van Xerox-kopieerapparaten. 
 
 
 

                                           
49 Als beschreven in §5.5.3 laat Eisenhardt (1989) zien dat in theoriebouw-onderzoek tijdens de analyse 
en interpretatie ook ruimte is voor het testen van hypothesen. 
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De etnografische onderzoeksmethode maakt het mogelijk voor de onderzoeker om 
betrokken te raken bij de ‘construction of the social world’ en daardoor beter te 
begrijpen waarom de actor handelt zoals deze handelt (vergelijk Fielding, 1981). Bij de 
onderzochte teams. was ik bekend als onderzoeker. Ik volgde een team voor langere tijd, 
waardoor de teamleden na verloop van tijd mijn aanwezigheid ‘normaal’ gingen vinden 
en zich niet te veel aan mij stoorden. Doordat ik vaak ter plekke bezig was met de 
verwerking van mijn data, had ik ook mijn eigen bezigheden en ging ik enigszins op in 
het arbeidssysteem dat ik bestudeerde. 
In kwalitatief onderzoek wordt de positie die de onderzoeker kiest ten aanzien van zijn 
subject wel aangeduid  met ‘emic’ of ‘etic’ onderzoek. In een etic onderzoek bewaart de 
onderzoeker een bepaalde afstand tot het onderzoeksobject en kijkt als een 
buitenstaander naar een fenomeen. Een emic onderzoek probeert een fenomeen van 
binnenuit te bestuderen; door de ogen van de cultuur die wordt bestudeerd. Barley’s 
(1988) onderzoek naar de invloed van de CT-scan in ziekenhuizen is een voorbeeld van 
emic research. Het onderhavige onderzoek benadert het onderzoeksobject ook vanuit 
een emic perspectief, omdat het standpunt van de teamleden en hun ervaringen met de 
toe-eigening van de twee concepten wordt getoond. 
 
Harvey and Myers (1995) geven een aantal voor- en nadelen aan van het gebruik van 
etnografisch onderzoek in het onderzoek naar ICT. Voordelen zijn dat er nadrukkelijk 
aandacht is voor het analyseren van het ‘..process of information systems practices, thus 
supplementing the more traditional approaches which tend to concentrate on content 
rather than process’.  Het onderzoek vindt plaats in de praktijk waardoor relevante 
onderwerpen verder geëxploreerd en raamwerken ontwikkeld kunnen worden, die 
zowel zinvol zijn voor de theorie als de praktijk. Eerder etnografisch onderzoek geeft 
aan dat de invloed van ICT anders is dan verwacht op basis van vooral op experimenten 
gebaseerd onderzoek. Tenslotte is een laatste voordeel van etnografisch onderzoek dat 
de onderzoeker een organisatie in al haar facetten kan bestuderen, dus als een complex 
sociaal, politiek en cultureel systeem (Harvey and Myers, 1995). 
 
Er zijn echter ook nadelen aan de methode verbonden. Een eerste nadeel is de grote 
tijdsinvestering. Het kost veel tijd om de leden van de organisatie voor te bereiden en als 
‘onderzoeker geaccepteerd te worden’. Ook het verzamelen, verwerken en analyseren 
van de data kost veel tijd. Etnografisch onderzoek is extra lastig omdat de onderzoeker 
niet met een van te voren opgesteld raamwerk en vragenlijsten het veld ingaat. Omdat 
de uitkomsten van het onderzoek moeilijk voorspelbaar zijn, is het ook lastig om 
managers van de te onderzoeken organisatie te overtuigen om mee te werken50. Nadat 

                                           
50 Na een startperiode bleek dit in dit onderzoek relatief eenvoudig te realiseren. 
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toegang is verkregen, moet de onderzoeker allerlei problemen overwinnen die te maken 
hebben met de aard van de te onderzoeken groep, dus inclusief de minder mooie 
kanten51. Daarnaast kost het veel tact en zorg om eerlijke en oprechte relaties aan te gaan 
met de leden van het team en andere werknemers die deel uitmaken van het onderzochte 
team (Harvey and Myers, 1995). 
 
In het voorliggende onderzoek zijn de voor- en nadelen vooral positief uitgevallen. In dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van de voordelen: de nadruk op het proces; en de 
mogelijkheid om lopende het onderzoek interessante thema’s op te kunnen pakken en 
verder uit te kunnen werken. 
Het vertrouwen winnen van de medewerkers nadat het management toestemming had 
verleend, verliep relatief eenvoudig. Tijdens het onderzoek waren de teams gemakkelijk 
te volgen. Doordat mijn positie onafhankelijk was, en ik geen verborgen agenda bezat, 
was het niet moeilijk om met de medewerkers van de onderzochte cases oprechte 
contacten te onderhouden52.  
 
5.3 Case selectie 

In het hoofdonderzoek werden in één bedrijf vier teams bestudeerd. Het casebedrijf is 
Nuon en daarbinnen bestonden vier zogenaamde geneste cases.Yin (1994) classificeert 
dit design als het ‘single-case (embedded) design’. In de case gaat de aandacht uit naar 
de toe-eigening van de concepten ‘WFMSen’ en ‘semi-autonome teams’.  
 
Op basis van het vooronderzoek (zie §3.6 ) zijn de volgende criteria geformuleerd voor 
de caseselectie: 
1. bij de teams (subcases) werd bij de start van het onderzoek, kort geleden of 

binnenkort het concept WFM en het concept semi-autonome teams ingevoerd; 
2. de WFMS-impact is zo groot dat de leden in de subcases veel met het WFMS 

werken; 
3. de geselecteerde subcases binnen een case kunnen gezien worden als tegenpolen van 

elkaar. De dimensies waarop werd gezocht naar tegenstellingen betroffen lage en 
hoge onzekerheid in de taakomgeving en complete en gedeeltelijke ondersteuning 
van het werkproces door het WFMS (zie ook Figuur 5.1). 

                                           
51 Voorbeelden die in de onderzochte subcases van het hoofdonderzoek naar voren kwamen, waren 
discriminerende opmerkingen van medewerkers en politieke spelletjes tussen teamleden. 
52 Duidelijk zal zijn dat het onderhouden en omgaan van oprechte contacten met andere groepen – 
bijvoorbeeld bij een etnografisch onderzoek naar drugsverslaafden of jeugdbendes –  moeilijker is dan 
met teams van een bedrijf. 
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De eerste twee eisen maken dat in de periode van het onderzoek ook daadwerkelijk toe-
eigening van het WFMS en het concept semi-autonome teams plaatsvindt. Als teams al 
lange tijd werken met een bepaald systeem heeft de toe-eigening al plaatsgevonden. De 
tweede eis maakt dat er zinvolle data is te verzamelen over het toe-eigeningsproces van 
het WFMS.  
De laatste eis is het belangrijkste criterium in de theoretische caseselectie. In een 
casestudie gebaseerd op ‘theory building’ (Eisenhardt, 1989; Yinn, 1994) is de selectie 
van de case (en de subcases) gebaseerd op theoretische gronden, niet op statistische. Een 
veel gebruikte strategie is het kiezen van een extreme case, of cases die tegenpolen van 
elkaar zijn. ‘[T]he goal of theoretical sampling is to choose cases which are likely to 
replicate or extend the emergent theory’ (Eisenhardt, 1989, p. 537). Hier is gezocht naar 
zulke tegenpolen. Hierdoor ontstaat maximale variatie tussen de subcases op de meest 
relevant geachte variabelen. 
 
 
PAN Zg en PAN Vel                    
 

 CASESELECTIE   
AEL Zg en AEL Vel 
                         

 
                                                                                                          Toename ondersteuning van WFMS 
 
 
            Toename van onzekerheid taakomgeving 
 
Lage analyseerbaarheid 
Hoge variatie 
 

 Perrow (1970)  Hoge analyseerbaarheid 
                 Lage variatie 

Veel grensoverschrijdende onzekerheid 
Veel omzettingsonzekerheid 
Veel noodzaak tot tech. samenwerking 

 Susman (1979)  Weinig grensoverschr.ijdende onzekerheid 
Weinig omzettingsonzekerheid 

Weinig noodzaak tot tech .samenwerking  
Verklaring afkortingen:  AEL = benaming ondersteunde proces: Aanvraag tot Einde Levering  

PAN = benaming ondersteunde proces: Planning Aanvraag Netwerk 
Zg     = locatie van het team: Zuid-Gelderland 
Vel    = locatie van het team: Veluwe   

Figuur 5.1: Selectie van cases: tegenpolen zoeken. 
 

De variatie bestaat uit het type taakomgeving en de mate van ondersteuning door het 
WFMSen.  
Op basis van de organisatietheorie (zie hoofdstuk 4 en Susman,1979) is te verwachten 
dat de behoefte aan zelfregulatie toeneemt bij een team als de onzekerheid in de 
taakomgeving toeneemt. Perrow (1970) en Susman (1979) vullen elkaar goed aan. 
Perrows onderscheid tussen analyseerbaarheid en variatie is een goede basis voor 
verschillen in de taakomgeving. De drie onzekerheden die Susman benoemt in relatie tot 
de noodzaak tot zelfregulatie zijn een verbijzondering van de typering van de 
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taakomgeving voor het concept van semi-autonome teams. De verwachting bestaat dat 
bij de teams in het rechtergedeelte van Figuur 5.1 de behoefte aan zelfregulatie kleiner is 
dan bij de teams in het linkergedeelte van de figuur. De AEL-teams (rechts) worden 
breed ondersteund door het WFMS in een relatief eenvoudig werkproces, en de PAN-
teams (links) worden deels ondersteund door het WFMS in een complexer werkproces. 
Beredeneert vanuit Perrow en Susman is de taakomgeving in de AEL-teams (rechts) te 
karakteriseren als respectievelijk: een hoge analyseerbaarheid en een lage variatie; en 
weinig grensoverschrijdende transacties, weinig omzettingsonzekerheid en weinig 
noodzaak tot technische samenwerking. De PAN-teams links in Figuur 5.1 zijn 
daarentegen met de begrippen uit de taakomgeving van Perrow en Susman te typeren 
als: een lage analyseerbaarheid en een hoge variatie; en veel grensoverschrijdende 
transacties, veel omzettingsonzekerheid en veel noodzaak tot technische samenwerking. 
Door de drie selectiecriteria hoopte ik cases te verzamelen waarin (verwachte en 
onverwachte verschillen in) de fenomenen waarin we geïnteresseerd zijn naar voren 
zouden komen.  
 
5.4 Verzamelen gegevens 

5.4.1 Onderzoeksperioden 

Het hoofdonderzoek is opgedeeld in drie perioden: een introductieperiode, de 
observatieperiode en de volg- en afsluitperiode (zie ook Intermezzo 3). In elke periode 
werden er interviews gehouden met medewerkers over leren in het team, teamontwikke-
ling en het systeemgebruik. Daarnaast werd de werkwijze en de samenwerking binnen 
het team geobserveerd (o.a. tijdens het werkoverleg), en liep de onderzoeker mee met de 
teamleden om te zien hoe zij het WFMS gebruiken en hoe zij zich zowel het systeem als 
concept van semi-autonome teams toe-eigenen. 
 

5.4.2 Verzameling gegevens 

De belangrijkste onderzoeksmethode in het hoofdonderzoek is de participatieve 
observatie. Hiervoor is gekozen omdat in de gehanteerde leerbenadering stilzwijgende 
kennis een belangrijke rol speelt. De onderzoeksmethode moet dus inzichten opleveren 
in het eigenlijke gedrag van de teamleden in hun werk. Al werkend leren de teamleden 
en het team, en ontstaan en veranderen routines. 
Door de teamleden niet alleen te interviewen, maar ook te kijken hoe ze hun werk 
uitvoeren en daarover met elkaar communiceren, komen ook de collectieve – deels 
onbewuste – leerprocessen naar voren. Hierdoor ontstaat er inzicht in de leerprocessen 
die tot bepaalde toe-eigening van concepten leidt. 
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Intermezzo 3:  Opdeling van het hoofdonderzoek in drie perioden 
Tijdens de hele onderzoeksperiode ben ik steeds bezig geweest met het verzamelen, verwerken/opslaan en het analyseren van 
data. Het verwerken/opslaan van data gebeurde door middel van: aantekening, interviewprotocollen, transcripties van 
opgenomen interviews, kopieën van documenten, bijhouden van dagboek. Het analyseren van data gebeurde onder meer met 
memo’s, vragen en ideeënlijsten. De ene week verbleef ik in de ene vestiging en de andere week in de andere vestiging van het 
casebedrijf. 
  
Introductieperiode (week 1 –2) 
In de introductieperiode was er een oriëntatie op de werkzaamheden van de teams. Activiteiten in deze periode waren het 
interviewen en ‘meelopen’ met medewerkers om te registreren welk werk zij uitvoerden, hoe het werk onderling wordt 
georganiseerd en welke functie het WFMS daarbij speelde.  
Activiteiten: ik was drie dagdelen (½ dag) bij elk team, dus in twee weken was ik drie dagen bij elke  vestiging van het 
casebedrijf;  twee dagdelen gebruikte ik om bij elk team data te verzamelen en één dagdeel voor het op locatie verwerken van 
de data. Daarnaast gebruik ik twee dagdelen (per team) voor het buiten het casebedrijf verwerken (+ analyseren/bevragen) van 
de data. 
Dataverzamelingsactiviteiten: meelopen/gesprekken/observaties met WFS-gebruikers: opdrachtbeheerders; 
werkvoorbereiders; administrateurs; en teamleider. Na deze periode was er overzicht/inzicht in het proces. Hiertoe heb ik het 
werkproces zoveel mogelijk ‘chronologisch’ gevolgd.  Een tweede doel was mezelf te introduceren bij de teams en het bedrijf. 
 
Observatieperiode (week 8 – 19) 
De activiteiten in deze periode waren vergelijkbaar met de introductieperiode: observaties, meeloopactiviteiten, bijwonen 
teamoverleg, en enkele interviews.  
Dataverzamelingsactiviteiten: meelopen/gesprekken/observaties met WFS-gebruikers: opdrachtbeheerders; 
werkvoorbereiders; administrateurs; teamleider. 
Daarnaast werden ook ander medewerkers (die in de eerste ronde nog niet zijn meegenomen), zoals monteurs en technische 
adviseurs betrokken in het onderzoek. Deze maken ook deel uit van het team. 
Na afsluiting van deze periode was er een duidelijk inzicht in de toe-eigeningsprocessen bij de teams. 
 
Volg- en afrondperiode (week 22- 35) 
In de laatste periode werden de teams nog enkele keren bezocht om de uitkomsten van de toe-eigeningsprocessen te 
observeren en te bespreken. 
Elk team werd nog drie keer één dag bezocht. De dataverzamelingtechnieken waren interviews, gesprekken, en observaties. 
De aandacht was vooral gericht op ontwikkelingen en interessante punten die gesignaleerd zijn in de observatieperiode.  
In deze periode is het grootste deel van de data reeds verzameld. Het analyseren is in deze periode nog niet afgerond. 
Dataverzamelingsactiviteiten: gesprekken/observaties met WFS-gebruikers: opdrachtbeheerders; werkvoorbereiders; 
administrateurs; teamleider.  
Na afronding van deze periode waren alle gegevens verzameld. Patronen en interessante ontwikkelingen die in de vorige 
periode zijn opgespoord zijn nader onderzocht. 

 
Tijdens de participatieve observaties is met name gekeken naar:  
♦ interactie tussen WFMS (functionaliteiten) en teamlid(leden); 
♦ interactie (formeel en informeel) tussen teamleden onderling en met anderen. 
In de voortdurend parallel lopende analyse werd gezocht naar: 
♦ het verwerven, behouden en veranderen van gemeenschappelijke betekenis (Cook 

en Yanow, 1993); 
♦  het ontstaan van artefacten en routines als een uitkomst van de leerprocessen van het 

team. 
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Om de basale kenmerken te achterhalen van het systeem en de organisatie zijn er in de 
introductieperiode bij elk team ook meer formele interviews gehouden. Tegen het einde 
van de observatieperiode (week 18-19) is er een vragenlijst (zie bijlage 3.3) uitgedeeld 
onder de teamleden om na te gaan in welke mate bepaalde gevonden patronen bij 
andere onderzochte teams voorkwamen. Ook is er met elk team een 
groepsbespreking/discussie geweest om de interpretatie van de onderzoeker te 
bespreken en eventueel bij te stellen. 
 
Tabel 5.1: Onderzochte interacties. 
 Individuele leden Hele team 
In  team Met WFMS 

Met collega via e-mail/ 
WFMS/telefoon/papier 
Gesprek 

Werkoverleg 
Lunches 
Informele bijeenkomsten 
Informele groepsdiscussie 

Extern, binnen bedrijf Via e-mail/ WFMS/telefoon/papier/gesprek  Bijeenkomsten in organisatie  
Extern, buiten bedrijf Klantcontacten 

Andere 
Niet van toepassing 

De mate van arcering geeft het belang aan van de categorie. Als een cel donkerder is gearceerd komt het soort interactie vaker 
voor.  

 
In Tabel 5.1 staan de bestudeerde interacties. In de rijen maak ik onderscheid in 
interacties binnen het team (rij 1), interacties binnen het bedrijf (rij 2) en interacties met 
partijen buiten het bedrijf (rij 3). In deze interacties zijn de resultaten van het verwerven, 
behouden en veranderen van gemeenschappelijke betekenis te zien. 
Deze interacties heb ik in de kolommen nog een keer verdeeld naar interactie van een 
individueel teamlid (kolom 2) en interacties van het gehele team (kolom 3). De mate 
van arcering in de tabel geeft het belang van een bepaalde categorie aan voor dit 
onderzoek aan. De verwachting is dat  vooral de donker gearceerde cellen inzicht 
kunnen geven in mutaties in routines en andere artefacten waarin de wijze van toe-
eigening door het team gestalte krijgt. 
 
Behalve het ter plekke bestuderen van bovengenoemde interacties zijn er ook 
rapporten53 over de systeemontwikkeling, het implementatieproces en organisatorische 
veranderingen bestudeerd voor aanvullende informatie, en zijn gebruikersoverleggen 
bijgewoond. Tot slot zijn tijdens het onderzoek ook de bevindingen en de eerste analyse 
en interpretatie met de teams besproken. De reactie van de teams hierop heeft weer 
nieuwe gegevens opgeleverd. 

                                           
53 BPR rapporten en jaarverslag: Proces: Aanvraag t/m (Einde) Levering (AEL), Rapport NUON Infra 
(Rep. No. versie 1.0);  Proces: Planning t/m Aanleg Netwerk.;  Jaarverslag Nuon 2001. Amsterdam. 
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5.5 Analyse gegevens 

De data-analyse in het hoofdonderzoek bestaat net als in het vooronderzoek uit twee 
globale fasen: de datareductie en het zoeken naar patronen en verbanden. 
  

5.5.1 Datareductie 

Na voorbereidende activiteiten als het uitschrijven van observatienotities, 
gespreksnotities en een onderzoeksdagboek is de hoeveelheid data gereduceerd door 
wederom interviewfragmenten te coderen. Hierbij is voortgebouwd op het bestaande 
coderingsschema uit het vooronderzoek. Identiek aan het vooronderzoek zijn 
verschillende soorten codes gebruikt en zijn onderzoeksmemo’s gemaakt. 
In het hoofdonderzoek zijn de interviews en gesprekken niet letterlijk uitgewerkt omdat 
er geen video- of bandopnames zijn gemaakt. Wel zijn de groepsinterviews en de 
formelere interviews met de managers opgenomen met een cassetterecorder en letterlijk 
uitgewerkt. 
 

5.5.2 Zoeken naar patronen 

Bij het proces van codering en het zoeken naar patronen tijdens de analyse en 
interpretatie van de verzamelde data54 is weer gebruik gemaakt van zogenaamde 
software voor kwalitatieve data-analyse (zie §5.3).  
Geprobeerd is om voorafgaand aan de dataverzameling, tijdens de dataverzameling en 
tijdens de analyse van de gegevens zo zorgvuldig mogelijk te werken om vooral het 
analyseproces zo transparant mogelijk te houden. Huberman en Miles55 (1998) hebben 

                                           
54 Huberman & Miles (1998) hebben dertien ‘tactieken’ ontwikkeld  voor betekenis genereren: (1) het 
zien van patronen en thema’s ; (2) het zien ontstaan van initiële en intuïtieve betekenisgeving;  (3) het 
clusteren in conceptuele groep; (4) het maken van metaforen; (5) het tellen; (6) het maken van contrasten 
en vergelijkingen; (7) het differentiëren in variabelen, (8) het onderbrengen van onderdelen in een 
algemene categorie,; (9) het factoreren; (10) het opmerken van relaties tussen variabelen; (11) het vinden 
van interveniërende variabelen; (12) het opstellen van een logische keten van gebeurtenissen; en (13) het 
maken van een conceptueel/theoretisch samenhang.  
55 Huberman & Miles gaan er vanuit dat sociale fenomenen in de objectieve werkelijkheid bestaan en 
dat er ‘rechtmatige’ relaties tussen deze fenomenen bestaan. (= trancedental realists), en dit model van de 
werkelijkheid vraagt om ‘strengheid’ in het verzamelen, produceren, analysereen en percenteren van 
kwalitatieve empirische materiaal. In hun methode gebruiken ze analytische inductie en de 
gefundamenteerde theoriebenadering.  Zij geloven in studies die gerepliceerd en beoordeeld kunnen 
worden ‘… against the canons of good science.’ (Denzin & Lincoln, 1998b, p. 40) Deze overtuiging 
maakt dat zij zeer zorgvuldig en transparant hun data managen. 
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hiervoor een aantal handreikingen gedaan. Zij benadrukken dat datamanagement56 moet 
zorgen voor: toegankelijke data; data van hoge kwaliteit; gedocumenteerde analyses; en 
beschikbaarheid van data en analyse nadat het onderzoek is afgerond.het  
 
Tabel 5.2: Ondersteuning door Atlas.ti van de handreikingen van Hubermans en Miles (1998). 
                                Analyse 
Handreiking 

Atlas.ti Anders opslag media 

Ruw materiaal + Tekstverwerker, cassetterecorder en gekopieerde documenten 
deels bewerkte data +  
Gecodeerde data +  
Coderingschema +  
Memo’s etc +  
Zoek en terugvind records -  
Data displays +   
Analytische gebeurtenissen:  +  Tekstverwerker 
Rapport tekst:  * Tekstverwerker 
chronologisch dagboek  + Tekstverwerker 
Index van materiaal +  

- = niet mogelijk; + = gebruikt; * = mogelijk maar niet gebruikt 
 
De onderstaande handreikingen (zie ook Tabel 5.2) heb ik grotendeels gevolgd bij het 
opslaan, kunnen terugvinden en het vasthouden van de data (Huberman & Miles, 1998): 
1. ruw materiaal: veldnotities, tapes, locatie documenten; 
2. gedeeltelijk bewerkte data: aantekeningen, commentaar of notities, transcripties. 

Idealiter zowel de originele versie als de daaropvolgende correcties met commentaar 
en opmerkingen in de marge; 

3. gecodeerde data: becommentarieerd met bijgevoegde codes; 
4. coderingschema, inclusief verbeteringen en iteraties; 
5. memo’s en ander analytisch materiaal: de reflecties van de onderzoeker op de 

conceptuele betekenis van de data; 
6. zoek- en terugvindrecords: informatie die aangeeft welke gecodeerde citaten of data 

segmenten bekeken zijn tijdens de analyse; en het teruggevonden materiaal; en 
gemaakte koppelingen tussen segmenten; 

7. data-overzichten: matrices, diagrammen en netwerken om informatie in een 
gecondenseerde vorm te bekijken.  

8. analytische gebeurtenissen: documentatie over wat de onderzoeker deed, stap voor 
stap, om de analyse samen te stellen en op te schrijven; 

                                           
56 Datamanagement definiëren Huberman en Miles (1998) als: al de bewerkingen die nodig zijn voor 
een systematisch, coherent proces van verzamelen, opslaan en aanwenden van onderzoeksgegevens. 
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9. rapport tekst: opeenvolgende versies wat is geschreven over het ontwerp, de 
methode en de uitkomsten van de studie; 

10. algemene chronologisch dagboek of documentatie van de gegevensverzameling en 
het analytische werk; 

11. index van het bovenstaande materiaal; 
 
Door het gebruik van Atlas.ti  (CAQDAS zie §3.3) is het hele verzamel- en 
analyseproces overzichtelijk uit te voeren. De tweede kolom van Tabel 5.2 laat zien op 
welke punten het computerprogramma Atlas.ti de handreikingen van Hubermans en 
Miles ondersteunt. De derde kolom laat zien welke andere instrumenten ik heb gebruikt. 
 

5.5.3 Analyse en interpretatie  

De relatie tussen het exploratieve en toetsende onderdeel in het voor- en 
hoofdonderzoek zijn als volgt te typeren: eerst is breed (exploratief) gekeken in het 
vooronderzoek en de daarmee gegenereerde vermoedens zijn vertaald naar een 
gepolariseerde geneste teamselectie in de hoofdcase. Vervolgens zijn de hoofdcase en de 
teams ook weer open (exploratief) benaderd, maar is ook gedurende de dataverzameling 
en -analyse partieel gesloten (toetsend). Het op deze wijze wisselen tussen een open en 
partieel gesloten onderzoeksaanpak komt ook tegemoet aan het idee van Eisenhardt 
(1989) dat bij onderzoek gericht op theoriebouw uit casestudies gestart moet worden 
met een open benadering. ‘... they should avoid thinking about specific relationships 
between variables and theories as much as possible. … this ideal is important because 
preordained theoretical perspectives or propositions may bias and limit the findings’ 
(Eisenhardt, 1989, p. 536). 
Dit explorerende deel komt vooral naar voren in het eerste deel van de casestudy: tijdens 
de dataverzameling en -analyse. Tijdens de verdere analyse en interpretatie komt ook het 
meer hypothese toetsende deel aan de orde. Deze hypothese worden echter niet 
voorafgaand aan de dataverzameling geformuleerd, maar tijdens het analyseren en 
interpreteren van de verzamelde data. In het vergelijken van de hypothese met de 
literatuur is er zowel aandacht voor conflicterende en gelijkgestemde literatuur 
(Eisenhardt, 1989, p. 541-544). Het toetsende deel van de casestudy maakt het mogelijk 
om meer algemene uitspraken te doen en meer algemene verbanden te ontdekken. 
De generaliseerbaarheid van het onderzoek is theoretisch (Walsham, 1993; Eisenhardt, 
1989; Yin, 1989).  
De antwoorden op onderzoeksvraag 1 en 2 (naar de verschillen van de toe-eigening 
tussen de teams) zijn niet direct generaliseerbaar, want deze zijn sterk context-
afhankelijk. Met de stap (vraag 3) om deze uitkomsten te vertalen naar patronen en het 
zoeken van een verklaring hiervoor worden de uitkomsten theoretisch generaliseerbaar.  
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5.6 Beoordeling onderzoeksmethode 

Als besproken in §3.2 en §5.1 heeft het onderzoek een exploratief, toetsend, kwalitatief 
en interpretatief karakter. Om de betrouwbaarheid van onderzoek te waarborgen en te 
toetsen, hebben Lincoln en Guba vier criteria opgesteld voor indepth-casestudies:  
aannemelijkheid, overdraagbaarheid, deugdelijkheid, en neutraliteit (Lincoln en Guba, 
1985; Erlandson et al., 1993). Lincoln en Guba (1985) suggereren de volgende stappen 
om de kwaliteit van het onderzoek op basis van bovenstaande criteria te waarborgen`: 
♦ Langdurig betrokkenheid bij de cases;  
♦ Volhardende observaties;  
♦ Triangulatie van databronnen; 
♦ Terugkoppeling naar teamleden; 
♦ Reflectie in onderzoeksdagboek; 

♦ Thick description; 
♦ Zinvolle selectie; 
♦ Deugdelijkheid audit; 
♦ Controleerbaarheids audit 

 
 Het wisselen tussen een open en partiële sluiting dient te zorgen voor een kwalitatief 
goede onderzoeksopzet waarvan de uitkomsten aannemelijk en overdraagbaar zijn 
(Lincoln en Guba, 1985, vergelijk met interne- en externe validiteit van Yin, 1984). 
Deze afwisseling van onderzoeksstrategie bij onderzoek in de ‘complexe werkelijkheid’ 
wordt ook onderschreven in de literatuur (vergelijk Giddens, 1984; Yin, 1994; Miles en 
Hubermans, 1984; Arbnor en Bjerke, 1997).  
De overdraagbaarheid van de verklaring voor het toe-eigeningsproces lijkt voor de 
bovengenoemde innovaties te gelden. Voor de gecombineerde invoering van WFMSen 
en een concept van semi-autonome teams is de overdraagbaarheid meer gegarandeerd 
dan bij andersoortige implementaties.  
De deugdelijkheid en de neutraliteit moeten laten zien dat het onderzoek consistent en 
neutraal is uitgevoerd. Om het uiteindelijke resultaat van ‘theory-building research’ te 
beoordelen geeft Eisenhardt een drietal criteria (Eisenhardt, 1989) waaraan de uitkomst 
van het onderzoek kan worden getoetst. Beoordeeld moet worden of de concepten, 
kaders of proposities die voortkomen uit het onderzoek ‘goede theorie’ zijn. ‘..a strong 
theory-building study yields good theory (that is, parsimonious, testable, and logically 
coherent theory) which emerges at the end, not the beginning of the study (Eisenhardt, 
1989, p. 548). Ten tweede hangt de beoordeling ook af van empirische onderwerpen. 
Zoals de kracht van de methode en of de gefundeerdheid van het bewijs in de empirie. 
‘Overall, as in hypothesis testing, a strong theory-building study has a good, although 
not necessarily perfect, fit with the data’ (Eisenhardt, 1989). En tot slot moet 
theoriebouw onderzoek resulteren in nieuwe inzichten (Eisenhardt, 1989, p. 548).  
De in de onderzoeksmethode gemaakte zogenaamde ‘thick description’, moet het voor 
de lezer mogelijk maken om hypothese te genereren die toegepast kunnen worden op 
andere contexten (Lincoln en Guba, 1985).  
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Hoofdstuk 6 Hoofdcase: beschrijving en 
vergelijking 

 
‘The corporation described here is Xerox, as one might guess; however, this is the only place where it will 
be explicitly identified. I believe that very little of what I say is unique to Xerox, and I do not want to burden 
the observations with that identification. I would prefer that the reader thinks of what follows as a description 
and analysis of a particular job as it may be observed, and than reflects on the similarity to or difference 
from work and workplaces the reader knows.’ 
Uit Talking about Machines, Julian E. Orr, 1996, p. 6). 
 
 

6.1 Inleiding  

Het hoofdonderzoek is uitgevoerd bij het energiebedrijf Nuon Infra. Hier is het toe-
eigeningsproces van een WFMS en van het concept ‘semi-autonome teams’ bij vier 
teams onderzocht. Kern van dit hoofdstuk is de beschrijving van een achttal toe-
eigeningsprocessen. Twee teams komen van de vestiging Veluwe (Vel) en twee teams 
komen van de vestiging Zuid-Gelderland (Zg). Bij elke vestiging is het ene team 
verantwoordelijk voor de nieuwe huisaansluiting (AEL2) en het andere voor het 
aansluiten van grootverbruikers (PAN2). Voordat ik de toe-eigeningsprocessen bespreek 
(§0) is eerst enige context en achtergrondinformatie nodig. In de casebeschrijving zijn 
daarin drie niveaus te onderscheiden. Allereerst bespreek ik het bedrijfsniveau (§6.2). 
Hierbij gaat het over Nuon Infra en bespreek ik ook de processen die het WFMS van 
Nuon (WFM57) ondersteunt. Het tweede niveau betreft de infrabedrijven. Dit zijn de 
regionale vestigingen die de aansluitingen verzorgen (§6.2.4). Vervolgens komen we bij 
de individuele teams, die de kern van de casebeschrijving uitmaken. Allereerst worden 
de teams geïntroduceerd (§6.4). In de daaropvolgende paragraaf bespreek ik het toe-
eigeningsproces per team (§0). Tot slot ga ik in op de vraag in welke mate het WFM en 
de invoering van semi-autonoom teams overeenkomstig de intenties van het 
management en de ontwerpers werden toegeëigend (§6.6) en waar en in welke 
opzichten de toe-eigeningsprocessen belemmerd dreigden te worden.  
 
Dit hoofdstuk geeft hiermee antwoord op de vraag of er verschillen tussen teams 
voorkomen in de toe-eigening van respectievelijk eenzelfde type WFMS en van het 
concept van semi-autonome teams, en zo ja, welke (deelvraag 2 en 3)? 

                                           
57 Binnen Nuon Infra sprak iedereen  van WFM als aanduiding van het WFMS. In dit hoofdstuk gebruik ik dan ook deze term. 
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6.2 Het energiebedrijf Nuon Infra 

6.2.1 Algemeen 

Nuon is een energieondernemer die de particuliere en zakelijke markt bedient in binnen- 
en buitenland. Het bedrijf levert energieproducten zoals elektriciteit, gas, water, warmte 
en energiediensten als zonneboilers, energieadvies en energiemanagement.  
Vanwege de liberalisering van de energiemarkt is Nuon opgesplitst in twee 
bedrijfsonderdelen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het onderdeel Nuon Infra, 
dat het energie- en gasnetwerk aanlegt en onderhoudt. ContiNuon, het andere onderdeel, 
houdt zich bezig met de levering van energie. 
 
Nuon Infra is de laatste jaren sterk gegroeid door fusies met, en overnames van een 
groot aantal gemeentelijke en regionale energie- en gasbedrijven (zie Tabel 6.1). Deze 
ontstaansgeschiedenis maakt dat er verschillen zijn tussen de vestigingen van Nuon 
Infra. Dat zie je niet alleen terug in de werkwijze, maar zeker ook in de expertise van de 
medewerkers. Sommige medewerkers zijn echte ‘E-mannen’ (gespecialiseerd in 
energie), terwijl andere medewerkers gas of water (veelal in combinatie) als specialiteit 
hebben. 
 
De dynamiek in de nutssector is vooral veroorzaakt door een gefaseerde opening van de 
energiemarkt. Daar waar nutsbedrijven vroeger monopolisten waren, is tijdens het 
onderzoek (in 2001) een deel van de zakelijke en van de consumentenmarkt58 geopend 
voor andere aanbieders. Vanaf medio 2004 kan de consumentenmarkt en de 
kleinzakelijke markt zelf kiezen van welke aanbieder zij stroom willen betrekken. Om 
in te spelen op de veranderingen wil Nuon klantgerichter gaan werken, om haar 
bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten aan zich te binden. De klant is 
namelijk door de liberalisering vrij in het kiezen van een energieleverancier, terwijl dit 
eerst regionaal gebonden was. 
 
Om de concurrentie het hoofd te bieden en haar klanten te behouden, is Nuon met 
behulp van BPR haar organisatie gaan herstructureren. De belangrijkste veranderingen 
zijn de uniformering van werkprocessen, het meer klantgericht werken en de splitsing 
van netwerk en levering (Nuon, 1997, 1998) 59. 

                                           
58 Het resultaat per aandeel is gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen in het 
boekjaar. 
59 zie voetnoot 53 p90. 
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Tabel 6.1: Kerncijfers van Nuon (Jaarverslag 200160) 
FINANCIËN (x EUR miljoen) 2001 2000 1999 
Netto omzet 4.530 3.716 3.291 
Bedrijfsresultaat 505 423 408 
EBITDA61 894 716 660 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 390 327 273 
Resultaat na belastingen 375 352 976 
Investeringen in materiële vaste activa 561 454 442 
Cash flow 764 645 1.228 
Materiële vaste active 5.934 5.515 5.019 
Eigen vermogen 4.120 3.899 3.711 
Balanstotaal 8.972 8.171 7.913 
    
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 45,9% 47,7% 46,9% 
Rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen 9,7% 8,6% 8,4% 
Rentedekking 5,1 4,9 3,0 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in % van de netto omzet 8,6% 8,8% 8,3% 
Bedrijfslasten in % van de bedrijfsopbrengsten 89,3 89,1% 88,0% 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
 per uitstaand aandeel                                                        in EUR 

 
3,41 

 
3,27 

 
2,73 

    
AANDELEN x 1000 stuks (per 31 december)    
Aantal uitstaand 128.101 100.279 100.000 
Aantal nog te emitteren uit stockdividend en excedenten 160 27.855 5.059 
Maximaal aantal nog te emitteren uit garanties 7.433 7.433 686 
Totaal 135.694 135.567 105.745 
    
PERSONEEL (per 31 december)    
Personeelsleden                                                                  fte’s 9.544 6.807 6.919 
    

 
In de BPR-rapporten (Nuon, 1997; 1998) zijn voor het PAN en AEL-subproces 
expliciete doelen geformuleerd. Doelen die Nuon zich stelt voor het AEL subproces 
zijn: 
♦ definiëren van de output van het proces (klantdoel); 
♦ verkorten van doorlooptijden per karwei (van 6 weken naar 2 dagen); 
♦ één verantwoordelijke voor elk karwei; 
♦  nakomen van afspraken met de klant; 
♦ uniforme werkwijze. 
Soortgelijke doelstellingen staan ook centraal in het PAN-proces.  

                                           
60 zie voetnoot 53, p.90. 
61 resultaat voor rente, belasting en afschrijving 
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Zoals uit het onderstaande citaat blijkt, verwacht Nuon dat WFM een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan het realiseren van deze doelstellingen.  
 

Interview  proceseigenaar PAN 
‘… Het veranderingsproces met BPR, WFM en zelfsturing lijkt, als je terugkijkt,  misschien consistent, maar 
dat is het in ontwikkeling niet geweest. In het BPR zijn de processen gedefinieerd op een vrij hoog 
abstractieniveau. Dit is later gedetailleerd voor met name WFM. Bovendien waren de processen 
neergezet vanuit een endstate zonder na te denken over de termijn om daar te komen.  
BPR is ook heel erg neergezet vanuit een IT invalshoek… 
’We hadden daar voor een speciaal BPR-bureau om het proces te herontwerpen. Het werd voornamelijk 
bemand door EDS’ers (medewerkers van een IT-bedrijf, pagina 105). Er waren vijf Nuon’ers tegenaan 
geplakt om deze groep te adviseren. 
…  In de BPR-fase is WFM heel sterk neergezet als een enabler, met name bedoeld als de 
overkoepelende schil die het communiceren met de overige systemen zo lekker makkelijk maakt. Pas later 
zijn daar doelstellingen aan toegevoegd die te maken hebben met de eigenlijke processturing. Wat je nu 
ziet van WFM, is dat de overkoepelende schil nu nog niet zo sterk ontwikkeld is, want nu hebben we vooral 
te maken met 1 op 1 koppelingen. Tot nu toe heeft het WFM nog niet zoveel voordeel opgeleverd. Maar 
dat komt wel, op het moment dat je GIS eraan kunt hangen, en je kunt dat vanuit je WFM-schil aansturen, 
en SAP R3 en SAP IS-U (zie begrippenlijst, Bijlage 6). Dus echt vanuit je processtap communiceren met 
die systemen die relevant zijn voor die processtap, is natuurlijk een gouden concept. Maar dat is nog niet 
goed uit de verf gekomen.’  

 

Het doel van het veranderingsproces binnen Nuon is een grote klanttevredenheid, 
excellente kwaliteit en meer gemotiveerde medewerkers. Nuon hoopt dit onder meer te 
realiseren door een team verantwoordelijk te maken voor één gehele order- of 
klantstroom. Het invoeren van zelfsturende teams moet die verantwoordelijkheid en de 
kwaliteit van de dienstverlening verder vergroten, doordat het regelvermogen en de 
uitvoering op hetzelfde niveau (in het team) zijn neergelegd. Dit moet het idee dat: (1) 
één opdrachtbeheerder verantwoordelijk is voor de hele klus, en dat (2) het team 
gezamenlijk verantwoordelijk is voor de gehele orderstroom, verder versterken. 
 

6.2.2 Verandering van arbeidsorganisatie en werkproces 
ORGANISATIE STRUCTUUR 
Het doorlopen BPR-traject en de invoering van WFM hebben gezorgd voor een 
verandering van de organisatiestructuur van een verticaal georiënteerde 
organisatiestructuur naar horizontale (zie ook §2.2 en begrippenkader in Bijlage 5). 
Vroeger waren de medewerkers georganiseerd in functionele afdelingen, waarbij elke 
afdeling verantwoordelijk was voor een deel van een werkstroom. Nu zijn medewerkers 
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gegroepeerd rond een werkstroom, waarbij deze groep gezamenlijk verantwoordelijk is 
voor het gehele proces. Dus waar eerst de werkstroom ‘door een aantal afdelingen heen 
stroomde’, blijft de werkstroom in de nieuwe structuur binnen een unit (zie Figuur 6.1).  
 
 Afdeling  A,  

Bewerking A  
Afdeling B, 
Bewerking B 

Afdeling C, 
Bewerking C 

AEL       
PAN 
IHN 

      

Oude situatie 

 
      

   Team D 
Bewerkingen A, B en C 

  

      

 
  

Nieuwe situatie      

Figuur 6.1: Verandering van verticale naar horizontale structuur in de uitvoerende organisatie. 
 
Voor de medewerkers betekent dit de overgang van een afdelingenstructuur waar 
medewerkers met dezelfde functie verantwoordelijk zijn voor één onderdeel van meer 
klantenstromen (of werkprocessen), naar een structuur waar semi-autonome teams 
centraal staan. Binnen een team zijn medewerkers met verschillende functies 
gezamenlijk verantwoordelijk voor één werkproces. 
De klantstromen die Nuon in de nieuwe situatie bedient, zijn opgesplitst in particulieren 
(AEL), grootverbruikers (PAN) en netwerk (IHN). Nuon Infra werkt door de in §6.2.1 
genoemde opsplitsing van het bedrijf als aannemer van het onderdeel ContiNuon dat de 
stroom verkoopt. Hierdoor zijn twee werkprocessen (AEL en PAN) direct op externe 
klanten (particulieren en grootverbruikers) gericht en een derde proces (IHN) op een 
interne klant (zie Tabel 6.2). Het IHN-proces wordt in dit onderzoek verder niet 
betrokken, maar komt soms zijdelings aan de orde vanwege de relaties met het AEL- of 
PAN-proces. 
De vier onderzochte teams richten zich op de externe klanten van het AEL- en PAN-
proces. Deze processen zijn weer opgedeeld in de volgende subprocessen (zie Tabel 
6.2). 
 
WERKPROCESSEN 
Het AEL-proces is opgedeeld in het maken en wijzigen van individuele aansluitingen 
(AEL 1) de zogenaamde soloaansluitingen en de projectmatige aansluitingen oftewel 
het combiwerk (AEL 2). Bij AEL 2 gaat het dus altijd om nieuwe aansluitingen. 
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Tabel 6.2: Klantenstromen in Nuon INFRA 
 Werkproces Werkvoorbereiding Mate van 

standaardisatie 
Soort klant 

     
 Aanvraag einde levering (AEL)    
AEL 1 Solo aansluitingen Nee, stuksgewijs werk Hoog Extern 
AEL 2* Projectmatige aansluitingen Nee, seriematig werk Hoog Extern 
     
 Planning Aanleg netwerken (PAN)     
PAN 1 Netten bij nieuwbouw Ja Matig Intern 
PAN 2* Grootverbruikers aansluitingen Ja  Matig Extern 
PAN 3 Wegconstructie & netsaneringen Ja  Matig Intern 
     
 Instandhouding Netwerk (IHN)    
IHN  Onderhoud netwerk Ja, zijn unieke projecten Laag Intern 
De vier subcases zorgen voor één van de met een * gemarkeerde klantstromen  

 
PAN, het aanleggen van netwerken, is opgedeeld in drie subwerkprocessen. Twee 
subprocessen richten zich op werk voor een interne klant en het derde subproces richt 
zich op externe klanten (grootverbruikers). Het aanleggen van een netwerk bij 
nieuwbouw wordt verzorgd door PAN 1. Het aansluiten van grootverbruikers is de 
werkstroom van PAN 2. En tot slot zorgt PAN 3 voor reconstructies en netsaneringen. 
De teams hebben de naam gekregen van de werkstroom waar zij verantwoordelijk voor 
zijn. 
 
Deze processen zijn in de uitvoering van het werk in zekere mate van elkaar afhankelijk. 
Een voorbeeld hiervan is dat in een nieuwbouwwijk PAN 1 het netwerk (de hoofdkabel) 
legt en AEL 2 de verbinding van de hoofdkabel naar (de meterkast van) de individuele 
woningen legt (zie ook Figuur 6.2).  
 
Bij het proces IHN is geen sprake van een opdeling in subprocessen. Deze groep is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het bestaande energienetwerk. 
 
STANDAARDISATIE.  
Het management heeft WFM ingezet als een breekijzer om een uniforme werkwijze af 
te dwingen, om op deze manier de BPR-doelstellingen (zie §6.2.1) te realiseren. WFM 
standaardiseert het werkproces doordat hierin precies is omschreven welke producten 
geleverd worden aan welke klanten. Het WFM standaardiseert zowel het werkproces als 
de output. De standaardisatie van het werkproces treedt op doordat WFM een vaste 
werkvolgorde op activiteitenniveau bij de teamleden afdwingt en doordat een case (case 
is WFM-term om een klantvraag aan te duiden) niet kan worden doorgezet als een 
teamlid bepaalde informatie niet heeft ingevuld. WFM standaardiseert de output doordat 
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in het procesmodel exact is vastgelegd welke aansluitingen geplaatst kunnen worden en 
welk materialen daarbij gebruikt kunnen worden.  
 

Figuur 6.2: Samenhang Nuon Infra processen (Nuon, 2000). 
 
De mate van standaardisatie verschilt tussen de drie processen. Het AEL-proces is het 
sterkst gestandaardiseerd: het werk is te typeren als stuksgewijs (voor AEL 1) en 
seriematig werk (AEL 2), waarvoor geen werkvoorbereiding nodig is. In het PAN-
proces zijn de werkwijze en de output minder gestandaardiseerd dan bij AEL. Dat PAN 
minder gestandaardiseerd is, blijkt onder meer uit het feit dat er werkvoorbereiding 
nodig is. Bij dit proces is een klantspecifieke oplossing gewenst (zie ook §6.2.4 bij 
onzekerheid van omzettingen). Tot slot zijn er de IHN-projecten, die niet worden 
ondersteund door WFM. Deze processen hebben een uniek karakter, waarvoor veel 
werkvoorbereiding nodig is. 
 
Behalve WFM zijn er ook andere wegen waarlangs het werkproces binnen Nuon 
gestandaardiseerd wordt. Een vorm van standaardisatie van de input komt tot stand door 
vakinhoudelijke cursussen en opleidingstrajecten. Hiermee trainen de medewerkers hun 
deskundigheid en inhoudelijke kennis van het werk. Behalve vakinhoudelijke 
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opleidingen (bijvoorbeeld een cursus gastechniek) volgen de medewerkers meer 
algemene cursussen zoals computercursussen en sociale vaardigheidstrainingen. 
 

6.2.3 Arbeidsdeling 

Hoe zien de taken eruit die de verschillende teamleden moeten uitvoeren? Een eerste 
grove opdeling van de verschillende stappen bij zowel het AEL-proces als het PAN-
proces bestaat uit: intake, voorbereiding, uitvoering en oplevering. Deze stappen zijn 
verdeeld over de verschillende ‘functies’ van de teamleden. Een kort overzicht van de 
taken die in de vier werkstappen verricht moeten worden, is opgenomen in Tabel 6.3.  
 
Tabel 6.3: Opdeling van taken in vier werkstappen in het WFM 
STAPPEN TAKEN 

 
 AEL 2 PAN 2 
Intake Bepalen klantvraag, specificeren aanbieding, 

bewaken offerte, afstemmen klant, 
opdrachtbevestiging.  
Uitvoer: opdrachtbeheerder 

Bepalen klantvraag, extra info klant, offerte 
berekenen met normen of door voorcalculatie, 
offerte opstellen, reactie klant, order.  
Uitvoer: opdrachtbeheerder62  

Voor-
bereiding 

Aanmaken werkopdracht,  ontvangen werkopdracht.  
Uitvoer: opdrachtbeheerder  

Planningvoorbereiding, projectvoorbereiding, 
werkplannen, toekennen uitvoerder.  
Uitvoer: projectbewerker 

Uitvoering Uitvoeren werkopdracht. 
Uitvoer: opdrachtbeheerder  
 

Planning uitvoer, beheer uitvoering, toekennen 
werkopdracht, afstemming uitvoer, uitvoering, 
controle, werkopdracht, revisiegegevens, 
technisch gereed.  
Uitvoer: projectbewerker en werkbegeleider 

Oplevering Afhandelen werkopdracht, afhandelen materiaal, 
afhandelen administratie.  
Uitvoer: opdrachtbeheerder en werkbegeleider. 

project-afhandeling (revisiegegevens, 
administreren revisie),  klanttevredenheids-
onderzoek, afsluiten activiteit, nacalculatie, 
administratief gereed  en afsluiten van het project.  
Uitvoer: opdrachtbeheerder en projectbewerker. 

 
Uit deze beschrijving komt naar voren dat de werkafhankelijkheden in het AEL-proces 
minder voorkomen en beperkter zijn dan de afhankelijkheden in het PAN-proces. In het 
PAN-proces zijn meer sequentiële afhankelijkheden, en er is tussen opdrachtbeheerder 
en projectbewerker sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Ook de klant participeert in 
een groter deel van het werkproces, een externe werkafhankelijkheid die onzekerheid 
oplevert. Een ander punt van onzekerheid is de levering van materiaal voor de PAN-
teams. Zij werken niet met standaardmateriaal en de levertijd van bepaalde onderdelen 

                                           
62 Eventueel wordt de offerte voorgecalculeerd door de projectbewerker. 
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kan zeer lang zijn. Voor alle onderzochte teams geldt een afhankelijkheid van monteurs 
en aannemers. 
 
Tabel 6.4: Samenstelling (aantal medewerkers) van onderzochte teams (1-11-2000) 
 AEL 2-Vel AEL 2-Zg  PAN 2-Vel PAN 2-Zg 
Opdrachtbeheerders 2 5 3 5 
Projectbewerkers n.v.t. n.v.t. 2 563 
Planner 0 0 064 065 
Werkbegeleiders 2 4 1 366 
Administratief medewerker 0 1 0 1 
Installatie-adviseurs 0 0 367 3 
Totale teamomvang 4 10 9 18 

 
FUNCTIES 
Er is een beperkt aantal functies in elk van de teams (zie Tabel 6.4). De meest centrale 
plek in het proces neemt de opdrachtbeheerder in. De opdrachtbeheerder is van het 
begin tot het einde verantwoordelijk voor de aansluiting. PAN 2 kent daarnaast de 
functie van projectbewerker; deze voert taken uit voor de voorbereiding. Ook de planner 
is bij PAN 2 een aparte functie. Deze verzorgt de planning van de voorbereiding en de 
uitvoering. De werkbegeleider is in beide processen terug te vinden. Deze heeft direct 
contact aan de ene kant met de opdrachtbeheerder en andere teamleden die op het 
kantoor werken en aan de andere kant met de monteurs en de aannemers die buiten de 
aansluitingen maken. Als er iets mis gaat met de materiaallevering, dan zorgt de 
werkbegeleider dat het juiste materiaal zo snel mogelijk op de klus is. 
 
Ook heeft elk team een teamleider, die echter geen directe taak in het primaire proces 
heeft. De teamleiders werken daarom ook niet met WFM. Het WFM geeft ook geen 
managementinformatie. Deze informatie wordt met andere informatiesystemen 
verzameld die gekoppeld zijn met het WFM.  
Tot slot zijn er ook nog administratieve medewerkers. Deze worden soms ingedeeld bij 
het team (bij het Infrabedrijf Zg) en blijven in ander gevallen werkzaam op een andere 
afdeling (Infrabedrijf Vel). Deze administratieve medewerkers spelen geen rol in de 
onderzochte toe-eigeningsprocessen van WFM en het gebruik van semi-autonome 

                                           
63 Inclusief een assistent projectbewerker 
64 De planner is ingedeeld in een ander PAN-team, maar verzorgt wel de planning van de uitvoering. 
65 Zie voetnoot beheersing ook een hoofdtaak van. 
66 Eén werkbegeleider is zowel projectbewerker als werkbegeleider en een ander is 
werkbegeleider/monteur. 
67 Niet fysiek bij PAN 2, maar zitten een etage lager met de installatieadviseurs van AEL op een kamer. 
De installatieadviseurs binnen het AEL-proces zijn niet opgenomen bij het onderzochte team. 
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teams. Ditzelfde geldt voor de installatieadviseur in het PAN 2-proces, deze speelt ook 
geen rol bij de onderzochte toe-eigeningsprocessen. De reden hiervoor is dat zij geen 
gebruik maken van het WFM en ook geen activiteiten uitvoeren tijdens de 
totstandkoming van de aansluiting.  
 
SYSTEEMBESCHRIJVING 
Welke functie heeft WFM binnen het proces? De basis van de WFM-applicatie is in 
beide subprocessen identiek. Er zijn echter ook verschillen tussen WFM AEL en WFM 
PAN.  
 
De WFM-tool die bij Nuon wordt gebruikt is Staffware 97 van het gelijknamige (van 
origine Engelse) bedrijf Staffware68. De basis van het WFM voor de gebruikers bestaat 
uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een werkbak waarin de cases per functie 
in werkstappen zijn georganiseerd. Elke case doorloopt de opeenvolgende werkstappen 
en verschuift daarbij tussen verschillende bakken tot hij is afgerond en uit de WFM-
werkbak verdwijnt. In de werkbak staan per case verschillende gegevens vermeld. Naast 
het casenummer en de casebeschrijving zijn ook de status van de case en de namen van 
de bewerkers en de deadlines opgenomen. Hiermee is bijvoorbeeld te achterhalen wie 
verantwoordelijk is voor een case of is te bepalen wat de prioriteit is. 
 
Het aanklikken met de muis van een case in de werkbak heeft als gevolg dat de 
formulieren verschijnen waar de gegevens voor de aansluiting op zijn aan te geven. De 
formulieren zijn het tweede deel van WFM. Afhankelijk van de werkstap moeten er in 
bepaalde tabbladen velden worden ingevuld. In het PAN-proces is er naast 
bovengenoemde elementen ook een ‘uitgebreide’ verkenner. Hierin is voor alle PAN-
teams binnen het infrabedrijf het werkoverzicht te zien met basale informatie zoals 
deadlines en per functie de naam van degene die een case onder zijn hoede heeft.  
 
Om een bewerking in WFM op te slaan en te beëindigen, kunnen de gebruikers ervoor 
kiezen de informatie alleen op te slaan of om de informatie ook vrij te geven. In het 
eerste geval wordt de case geparkeerd in de privé-werkbak van het teamlid en in het 
tweede geval wordt de case doorgestuurd naar de volgende werkstap in de werkstroom. 
De case komt dan in de volgende status in de werkbak terecht (gaat bijvoorbeeld van 
‘ontvangstbevestiging’ naar ‘aanmaken werkopdracht’) en het teamlid (of een ander 
teamlid) kan verder gaan met de case. Dit vrijgeven van een case kan alleen als de 
verplichte velden op de betreffende tabbladen zijn ingevuld. Als bijvoorbeeld een 

                                           
68 Sinds 2004 is het bedrijf Staffware onderdeel geworden Tibco. 
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opdrachtbeheerder de naam van de opdrachtgever niet invult, kan hij de case niet van de 
stap ‘bepalen klantvraag’ doorzetten naar de stap ‘specificeren aanbieding’.   
Voor de verschillende werkstappen zijn termijnen opgenomen. Bij overschrijding van de 
termijn wordt dit weergegeven met een symbool (klokje) in de werkbak. Deze 
tijdsoverschrijding verandert niet de manier waarop cases kunnen worden opgepakt in 
de werkbak.  
 
Daarnaast verzorgt het WFM ook de coördinatie met andere applicaties. Zo wordt op de 
achtergrond informatie weggeschreven naar het Bedrijfsinformatiesysteem (BIS69) en 
het Klantinformatie systeem (KIS). Ook wordt bij het maken van een offerte of een 
opdrachtbevestiging een macro in Word gestart voor het maken van deze documenten. 
Een ander voorbeeld, in het PAN-proces, is het starten van een Excel-formulier om het 
te gebruiken materiaal te bepalen. In de toekomst komt er ook nog een koppeling naar 
het geografische informatie systeem (GIS) en het management informatie systeem. 
Hoewel Staffware wel beschikt over een managementinformatie-module is deze niet in 
gebruik bij Nuon.  
 
WFM ondersteunt nog niet alle functies en taken in het werkproces. Omdat de monteurs 
nog geen toegang tot het systeem hebben, moet in sommige werkstappen een case 
worden ‘doorgezet’ (lees doorgeschoven) naar de volgende werkstap zonder dat er 
verder iets verandert. In de toekomst wil Nuon met een ‘mobile office’ gaan werken, 
waardoor de monteurs de benodigde werkstappen zelf kunnen afhandelen en alle 
benodigde informatie bij zich hebben op de klus. Tot die tijd registreren de 
opdrachtbeheerders voor de monteurs de stappen ‘ontvangen werkopdracht’ en 
‘uitvoeren werkopdracht’ in het AEL-proces. Ditzelfde doen de werkbegeleiders in het 
PAN 2-proces.  
 
WFM-ONDERSTEUNING 70 
In de bespreking van het proces van toe-eigening in §0 zal ook het belang van de wijze 
waarop het WFM-gebruik vanuit de IT-functie wordt ondersteund duidelijk worden. 
Nuon heeft het BPR-traject en de ontwikkeling van WFM samen met EDS – IT 
consulting – gedaan. De ontwikkeling van het WFM-tool was in handen van EDS. Na 
de implementatie is er een hele groep EDS’ers gedetacheerd gebleven bij Nuon om het 
gebruik en de ontwikkeling van het systeem te ondersteunen. 
Het WFM-kernteam (bestaande uit Nuon-medewerkers) is verantwoordelijk voor 
aanpassingen en voor de ondersteuning van de gebruikers. Voor de eerste ondersteuning 

                                           
69 Sinds februari 2001 naar SAP R3. 
70 Eerder is hieraan gerefereerd als technostructuur. 
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van de teams is op elke vestiging voor de twee AEL-subprocessen een key-user en voor 
de drie PAN-subprocessen een procesdeskundige aangesteld. Per proces overleggen 
deze key-users/procesdeskundigen met elkaar en met het WFM kernteam én de 
proceseigenaar (zie §6.3.3) over de gewenste wijzigingen en verbeteringen aan het 
systeem. Het ook daadwerkelijk laten uitvoeren van de wijziging hangt in de praktijk af 
van: 
♦ de werkbaarheid van een wijziging in het WFM voor andere groepen gebruikers, 

want een nieuwe of gewijzigde versie van het WFM moet niet alleen een probleem 
voor een bepaalde groep gebruikers oplossen, maar het moet ook werkbaar blijven 
voor de andere vestigingen; 

♦ de prioriteit die gegeven wordt aan de wijziging door het gebruikersoverleg en de 
proceseigenaar; 

♦ de tijd die beschikbaar is bij het WFM-kernteam en de programmeurs van EDS om 
de wijziging uit te voeren. Dit hangt bijvoorbeeld af van de hoeveelheid werk die het 
ontwikkelen van andere IT systemen kost die ook een relatie met WFM hebben71.  

 
Sommige problemen zijn in de loop van de tijd ‘vanzelf’ opgelost, omdat het probleem 
veroorzaakt werd door een systeem dat inmiddels is vervangen. 
 

6.2.4 Veranderende noodzaak voor zelfregulatie 

De veranderingen in de arbeidsorganisatie en het werkproces roepen de vraag op of er 
ook een verandering optreedt in de noodzaak van zelfregulatie. Tussen de onderzochte 
teams zijn op basis van de noodzaak tot zelfregulatie verschillen te verwachten. Dit 
verschil bestaat uit variatie in de onzekerheid van grenstransacties, 
omzettingsonzekerheid en noodzaak van technische samenwerking (Susman, 1979).  
 
ONZEKERHEID VAN GRENSTRANSACTIES 
De onzekerheid van grenstransacties is niet heel hoog, maar er zijn tussen de twee 
subprocessen (AEL en PAN) wel verschillen te signaleren. Zoals verderop duidelijk zal 
worden zijn de PAN-teams in grote mate afhankelijk van de levering van materiaal door 
een ander onderdeel van Nuon. Deze afhankelijkheid van de levering van materialen 
geldt niet voor AEL. De AEL-teams zijn daarentegen vooral afhankelijk van de ‘combi-
aannemer’ voor het uitvoeren van de door hen gegeven werkopdrachten.  
Een andere vorm van onzekerheid door grenstransacties geldt voor de PAN-teams. 
Beide PAN-teams zijn incompleet. Het ontbreekt aan een eigen planner, en het PAN-

                                           
71 Tijdens het eind van mijn verblijf bij Nuon was bijna alle capaciteit nodig om de implementatie van 
het productiesysteem SAP op tijd te laten plaats vinden. 
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Vel-team heeft te weinig projectbewerkers en werkbegeleiders. Daardoor wisselen zij 
werk uit met een ander PAN-team van hetzelfde infrabedrijf.  
Vooral in het PAN-Vel-team speelt de onzekerheid van grenstransacties, gevolgd door 
het PAN-Zg-team. Reden hiervoor is de onzekerheid over de beschikbaarheid van 
materiaal en de onzekerheid over de inzetbaarheid van leden van andere teams. Bij de 
AEL-teams is dit type onzekerheid veel kleiner.  
 
ONZEKERHEID VAN OMZETTINGEN 
Uit beschrijvingen van het werkproces blijkt dat de onzekerheid van de omzettingen 
gering is. De werkprocessen hebben een duidelijk omschreven werkverdeling 
werkwijze en door outputstandaardisatie is het eindproduct van tevoren bekend. Bij het 
eindproduct van AEL 2 – de nieuwe huisaansluitingen – is de standaardisatie het hoogst. 
Bij PAN 2 is de output gevarieerder, het eindproduct is meer klantspecifiek (zie ook 
Tabel 6.2). 
Bij AEL is de klantvraag eenvoudig. Er worden één of meer aansluitingen voor 
huishoudelijk gebruik aangevraagd en het is vooral een zaak van inplannen van het 
werk. Deze planning  is afhankelijk van de beschikbaarheid van menskracht in de 
uitvoering. Het gebruikte materiaal is standaardmateriaal. 
Bij PAN 2 is een klantspecifieke oplossing gewenst. Allereerst moet bepaald worden 
wat de klant gaat aanvragen: de opdrachtbeheerder adviseert daarin. Na 
opdrachtaanvraag wordt een offerte opgesteld op basis van normen of op basis van 
voorcalculatie. Planning van de uitvoering is afhankelijk van zowel de beschikbare 
menskracht als van de (lange levertijd) van niet-standaard materialen. 
De analyseerbaarheid is voor beide processen groot, omdat de input, werkwijze en 
output inzichtelijk verlopen. Beide werkprocessen hebben een routinematig karakter. 
Bovenstaande punten maken duidelijk dat de twee processen op een goede wijze zijn te 
ondersteunen door WFM. Immers, zoals in §1.2 besproken, is het gebruik van WFM 
vooral interessant in situaties met routinematige werkprocessen. Het belangrijkste 
verschil met het AEL-proces is de meer klant specifieke karakter van de aansluiting. In 
§7.3 komen we terug op het gebruik van WFM in relatie met de taakomgeving.  
 
NOODZAAK TECHNISCHE SAMENWERKING 
De noodzaak voor (technische) samenwerking is bij PAN groter dan bij AEL. Zoals uit 
§6.2.2 blijkt is het AEL 2-proces relatief eenvoudig en standaard: er is geen 
werkvoorbereiding nodig. Bij PAN 2 is wel werkvoorbereiding nodig. De producten en 
aansluitingen die binnen het PAN-proces geleverd worden, hebben een klantspecifiek 
karakter. De noodzaak voor technische samenwerking is dan ook veel groter. Veelvuldig 
overleg tussen opdrachtbeheerder, projectbewerker en werkbegeleider is nodig. 
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6.3 Vergelijking: twee vestigingen 

Zoals aangegeven in de introductie is het onderzoek uitgevoerd bij vier teams waarvan 
een AEL- en een PAN-team van infrabedrijf Zg en een AEL- en een PAN-team van het 
infrabedrijf Vel. Tussen de vestigingen bestaan historische verschillen; verschillen in de 
markt, zowel in de groei als de aard van de producten; en verschillen in de aansturing 
van de teams. 
 

6.3.1 Historische verschillen 

Nuon is voortgekomen uit een aantal lokale en regionale nutsbedrijven. Nuon Zuid-
Gelderland is ontstaan uit de Zuid-Gelderse Nutsbedrijven (een voorloper hiervan waren 
de Openbare Nutsbedrijven Zuid-Gelderland) en PGEM (Provinciale Gelderse Energie 
Maatschappij), GEWAB (Gelders Energie en Waterbedrijf) en de GGR (Gemeentelijk 
Gasbedrijf Renkum). Nuon Veluwe is ontstaan uit: VNB (Veluwse Nutsbedrijven), 
PGEM, GEWAB, GAWAR (Gemeentelijk Gas- en Waterbedrijf Renkum) en GAMOG. 
Elk bedrijf neemt een eigen bedrijfscultuur en aanpak mee, hetgeen resulteert in 
verschillende werkwijzen. Restanten ervan zie je nu nog terug. Deze verschillen kunnen 
botsingen veroorzaken tussen teamleden die van verschillende bedrijven afkomen. Een 
voorbeeld van zo’n verschil in werkwijze is de manier waarop werkbegeleiders bij AEL 
2 omgaan met de onderaannemer.  

Werkbegeleider 1: ‘[werkbegeleider 2 afkomstig uit een andere bloedgroep] is heel fel op de aannemers, 
vecht voor elk uurtje …. [dat is] de wijze waarop ze moesten omgaan met aannemers. De vorige 
teamleider/manager was er een die met een pistool op zijn heupen liep. Elk extra uurtje of extra stukje 
materiaal werd uitgevochten, dan ging hij erheen. Ik weet dat wij daar vroeger in Zuid-Gelderland op een 
heel andere manier mee omgingen. Nu zie je ook dat het management minder hard tekeer gaat richting 
aannemer. Het management zegt: ‘die relatie moet verbeteren’.’ 

Sommige verschillen in werkwijze binnen een infrabedrijf bestaan nog, andere zijn al 
verdwenen. Daarmee wordt duidelijk dat de ontstaansgeschiedenis van een infrabedrijf 
er voor zorgt dat de werkroutines in de infrabedrijven van elkaar verschillen. 
 

6.3.2 Marktverschillen 

Het werkaanbod maakt ook dat er verschillen ontstaan. Het soort aansluitingen en de 
hoeveelheid aansluitingen verschilt tussen de infrabedrijven. Zo heeft niet elk 
infrabedrijf dezelfde disciplines. Bij het infrabedrijf Oost-Gelderland hebben ze alleen E 
(elektriciteit). In het infrabedrijf Friesland hebben ze E en G (Gas). In de regio Zuid-
Gelderland hebben ze E, G en W (water) en in de regio Randmeren en de regio Veluwe 
hebben ze E, G, W, en S (Stadsverwarming).  
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Daarnaast zie je in sommige regio’s meer bedrijvigheid (van belang voor PAN 2) of veel 
nieuwbouw (van belang voor AEL 2). De aanwezigheid van VINEX-locaties maakt dat 
er veel grootschalige nieuwbouwprojecten in de regio zijn. Voorbeelden zijn Leidsche 
Rijn (Utrecht), Almere, Kernhem (Ede) en de Waalsprong (Nijmegen). 
Dat betekent dat AEL 2-Vel veel grotere projecten voor huisaansluitingen heeft, terwijl 
dat amper speelt bij AEL-Zg (het grootschalige project de Waalsprong moest nog 
beginnen tijdens het onderzoek). Hierdoor verschillen de eisen die de teams aan het 
WFM en het verdere arbeidssysteem stellen. 
De marktverschillen tussen de twee PAN-teams zijn minder nadrukkelijk. 
 

6.3.3 Aansturing van de teams 

De aansturing (coördinatie) verschilt ook, zowel regionaal als per team (zie Figuur 6.3).  
 

Oud   Nieuw 1   Nieuw 2  
Directeur IB72  Proceseigenaar (Infra)   Directeur IB  Proceseigenaar (Infra) 

↓                  ↓      ↓  ↓ 
Productmanager (IB)*         Productmanager (IB)  Productmanager (IB) 

  ↓      ↓  ↓ 
Teams*      Teams  Teams 

* deze functies hadden in de oude situatie andere namen 

Figuur 6.3: Veranderende aansturing teams  
 
Er zijn in deze figuur drie situaties te onderscheiden. Allereerst de oude situatie: voor de 
invoering van het WMFS en het BPR-traject. Er ontstaat tijdens het veranderproces een 
nieuwe situatie (Nieuw 1). Na implementatie van het WFM ontstaat er na enige tijd 
weer een nieuwe aansturingsstructuur (Nieuw 2).  
Ten tijde van de implementatie en het begin van de onderzoeksperiode (Nieuw 1)waren 
er drie managers verantwoordelijk voor een specifiek team. Allereerst waren dat de 
directeur en een productmanager, die samen verantwoordelijk waren voor de 
verschillende subprocessen in het betreffende infrabedrijf. Daarnaast was er op 
organisatieniveau (Nuon Infra) per subproces één proceseigenaar. De belangen van deze 
verschillende managers waren niet altijd gelijk en de interpretaties van 
harmonisatieacties verschilden hierdoor in de verschillende vestigingen. Ook verschillen 
de ideeën van het management (en de teamleiders) tussen infrabedrijven en teams over 
het nut en de noodzaak van zelfsturing, waardoor sommige teams gestimuleerd worden 
om zaken zelf te regelen en andere teams hierin belemmerd worden.  
Tot slot zijn er ook verschillen in aansturing doordat de samenstelling van de teams 
varieert. De samenstelling van de teams was overgelaten aan de directeuren van het 
infrabedrijven, en zij hebben niet allemaal de teams overeenkomstig het generieke 
model ingericht. 



 

 
110 

Proceseigenaar PAN: 
‘Ik ben zelf zwaar tegenstander geweest van een overkoepelende planner voor die teams. Maar die 
verantwoordelijkheid lag toen nog bij de regiodirecteur72. En ik denk dat je dat niet zou moeten doen. Ieder 
team zou zijn eigen planner moeten hebben. Dat is zo essentieel voor die zelfsturing. Als je een centrale 
planning over die teams gaat leggen dan haal je de kern uit de zelfsturing.’ 

 
Verderop in dit hoofdstuk zal blijken dat niet alle teams compleet zijn en dat de 
infrabedrijven hun subprocessen verschillend hebben gedefinieerd. Als gezegd heeft 
Nuon er lopende het onderzoek voor gekozen de aansturing van de subprocessen te 
leggen bij de proceseigenaren (Nieuw 2). De directeuren van de infrabedrijven hebben 
daar geen stem meer in. De productmanager en de teams rapporteren direct aan de 
proceseigenaar. 
Doordat de inrichting van de nieuwe organisatie en de aansturing van teams 
aanvankelijk was opgezet vanuit de infrabedrijven is de gewenste uniformering niet 
geheel doorgevoerd. De hierboven aangehaalde verschillende invullingen van de teams 
zijn hier een voorbeeld van. 
  
6.4  Vergelijking: vier teams  

Het officiële werkproces dat de vier teams doorlopen, is in §6.2.3 kort besproken. In 
deze §beschrijf ik de feitelijke werkwijze. In Tabel 6.5 worden de belangrijkste 
verschillen tussen de teams samengevat. Deze tabel wordt uitgebreid besproken in 
Bijlage 3. 
 

6.4.1 Korte typering van de onderzochte teams 
AEL 2-VEL 
Het meest opvallende aan het AEL 2-Vel team is de omvang en de hechtheid. Het team 
bestaat uit 4 teamleden en een teamleider (zie Tabel 6.4). Het hele team zit op één 
kamer73 en luistert mee met elkaars gesprekken. Er wordt veelvuldig informeel 
overlegd. De hechtheid toont zich ook in de gezamenlijke koffie- en theepauzes van het 
team. De gespreksonderwerpen variëren dan van werk tot privé-zaken. In het team is 
veel informeel overleg om de werklast te coördineren en te beheersen. Teamleden 
checken bijvoorbeeld informatie die zij van een klant krijgen bij elkaar: dit voorkomt dat 
ze bij problemen tegen elkaar uitgespeeld worden. 
 

                                           
72 De nieuwe benaming is directeur van het Infrabedrijf (IB) 
73 Geldt niet voor de teamleider, maar deze is ook geen lid van het team: hij neemt geen deel aan het 
primaire proces. 
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AEL 2-ZG 
Het AEL 2-Zg team is als laatste gestart met WFM. Het heeft een lange geschiedenis als 
team en heeft veel eigen routines. Er leeft een sterk gevoel van ‘zoals wij dat doen, hoort 
het’ en ‘wij doen het goed’. In een aantal situaties komt naar voren dat de overstap naar 
de nieuwe werkwijze met WFM nog niet is gemaakt. Het team van 10 personen denkt 
nog sterk vanuit de filosofie behorende bij de werkwijze vóór de introductie van WFM.  
 
PAN 2-VEL 
Het team PAN 2-Vel is sterk gericht op de klant. Het motto is: ‘U vraagt, wij draaien’. 
Desnoods zonder de interne regels in acht te nemen. Daarnaast is het opmerkelijk dat er 
weinig onderscheid tussen de functies bestaat. Daar waar in andere teams een lid in 
eerste instantie naar een collega met dezelfde functie toestapt, lijkt hier vaker gekozen te 
worden voor een collega uit een andere functie. Dus een opdrachtbeheerder gaat niet 
naar een collega-opdrachtbeheerder, maar naar een projectbewerker als er 
onduidelijkheden zijn over de te hanteren werkwijzen. 
 
PAN 2-ZG 
In het PAN 2-Zg team vallen de drukte en de omvang op: het is het grootste team (18 
leden) en er is een grote werkachterstand. De organisatiestructuur in het team is nog 
sterk verticaal georiënteerd: de kenmerken van de horizontale organisatie zijn wel 
ingevoerd, maar feitelijk functioneert het team nog volgens de oude werkwijze waarin 
de functionele afdelingen nog aanwezig zijn. Tussen de verschillende functies bestaat 
een sterke scheiding. Mede door de inrichting ontstaat er in de kantoortuin een aantal 
eilandjes waar de oude afdelingen nog in te herkennen zijn. Medewerkers met dezelfde 
functie (en vaak herkomst) zitten in een afgeschutte kantoortuin. Zoals een medewerker 
zegt: 

‘…vanuit de oude organisatie staat hier nog een muur tussen werkvoorbereiding en uitvoering en die muur 
staat er nog steeds.’ 
 

Meest opvallende verschillen tussen de teams zijn dat: het AEL-Vel team een gering 
gemeenschappelijk verleden heeft en heel hecht is door haar kleine omvang; het AEL-
Zg team heeft een lange geschiedenis en veel zelf ontwikkelde routines; het PAN-Vel 
team zorgt dat zij de gewenste output bereikt en werkt daarbij veelvuldig ‘om het 
systeem’ heen (regelen wat); en tot slot heeft het PAN-Zg team het zo druk dat het geen 
tijd heeft om te ‘rommelen’ (de negatieve term van regelen). 
 
ALGEMEEN 
Het vergelijken van de teams op de categorieën technische systeem, teamkenmerken, en 
arbeidsdeling laat het volgende zien (zie Tabel 6.5). Het technische systeem verschilt 
tussen de PAN- en de AEL-teams. Allereerst omdat de AEL-teams completer worden 
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ondersteund. Er zijn echter ook verschillen binnen teams. In alle gevallen ervaren de 
opdrachtbeheerders de regulering van het WFMS het sterkst, de werkbegeleiders 
ervaren dit slechts heel gering. Bij de PAN-teams ervaren de projectbewerkers dit ook 
sterk. 
 
Er zijn ook grote verschillen in teamkenmerken. Allereerst op het gebied van de 
benodigde competenties. De AEL-teamleden kunnen allemaal de door het WFM 
veronderstelde activiteiten uitvoeren. Bij een aantal PAN-teamleden daarentegen 
ontbreken er echter door het WFS veronderstelde competenties. Behalve het AEL-Vel 
team zijn alle teams onderbezet. Gedurende het onderzoek groeit het PAN-Zg team heel 
sterk. Aanvankelijk bestond het team uit 18 leden, maar aan het eind van het onderzoek 
waren het er bijna 30. Dit zelfde team is ook het enige team waar nadrukkelijk 
verschillende bloedgroepen aanwezig zijn. 
 
Alleen het AEL-Vel team heeft – in deze samenstelling – weinig ervaring als team. Bij 
de meeste teams was de interne scope van de teamleden gericht op de aan hun 
toegewezen cases. De leden van het AEL-Vel team richten zich op de gehele werklast. 
De externe scope van alle teams was gericht op de individuele klantwens. 
De fysieke nabijheid tussen de teamleden was bij de AEL-teams groot en bij de PAN-
teams gering. Deze variabele zegt iets over het gemak waarmee teamleden kunnen 
reageren op elkaars werk. Idee hierbij is dat het fysiek in elkaars nabijheid zijn, 
gelegenheid schept om als team te leren. 
 
Het laatste punt betreffende de teamkenmerken is het wantrouwen van het lokale en 
centrale management door de teams. Alleen het AEL-Vel geeft aan vertrouwen te 
hebben in hun lokale management. Andere teams nemen een afwachtende houding 
aan74. 
 
Tot slot een punt over verschillen in de arbeidsdeling. De werklast bij de meeste teams is 
erg hoog. Dit vertaalt zich naar een door de teams ervaren hoge werkdruk. Bij het AEL-
Vel team is de werklast gering. 
Deze korte typering en de overzichtstabel Tabel 6.5 laten duidelijk zien dat er 
aanzienlijke verschillen zijn tussen de teams. 
 

                                           
74 De teamleden omschrijven dit als: eerst zien, dan geloven.  
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Tabel 6.5: Vergelijking van vier subcases (voor compleet overzicht zie tekst en tabel Bijlage 6) 
       TEAM 
Karakteristieken 

AEL-Vel AEL-Zg PAN-Vel PAN-Zg 

Technische systeem      

Ondersteuning in 
breedte (3.1.1) 

Compleet Compleet Gedeeltelijk Gedeeltelijk 

Regulering (3.1.2) 
opdrachtbeheerders  

Hoge mate van 
regulering 

Hoge mate van 
regulering 

Hoge mate van 
regulering 

Hoge mate van 
regulering 

Regulering (3.1.2) 
werkbegeleiders  

Weinig regulering Weinig regulering Weinig regulering 
 

Weinig regulering 

Regulering (3.1.2) 
projectbewerkers  

n.v.t.   
 

n.v.t. Hoge mate van 
regulering 

Hoge mate van 
regulering 

Teamkenmerken      
Relatieve aantal 
competenties (3.2.2) 

Alle competenties zijn. 
aanwezig.  

Alle competenties zijn. 
aanwezig.  

Deel van de compe-
tenties in ander team 

Niet iedereen heeft alle 
benodigde competen-
tie 

Aantal bloedgroepen 
(3.2.3) 

 Bloedgroepen niet 
aanwezig 

Niet aanwezig Niet nadrukkelijk 
aanwezig 

Bloedgroepen  
duidelijk aanwezig  

Bezettingsgraad (3.2.4) Volledig  Onderbezetting Onvolledig, te weinig 
projectbewerkers  

Onvolledig, team is 
aan het groeien 

Ervaring met 
samenwerking  

Nihil 
 
 

Veel ervaring & 
routines 

Veel ervaring met 
oudere teamstructuur 

Veel ervaring uit 
afdelingstructuur 

Ervaring met 
werkwijze (3.2.5) 

Weinig 
 
 

Weinig Veel  Veel (werkbegeleiders 
weinig) 

Interne scope 
teamleden (3.2.6) 

Breed, hele werklast 
team 

Smal,  alleen 
toegewezen cases  

Smal Smal, (project- 
bewerkers breed) 

Externe scope 
teamleden (3.2.7) 

Individuele klantwens  
& eisen combi  

Individuele klantwens Individuele klantwens 
(rommelen) 

Individuele klantwens 

Vertrouwen lokaal 
management (3.2.8) 

Vertrouwen 
 

Afwachtende houding Afwachtende houding Weinig vertrouwen  

Vertrouwen centraal 
management (3.2.8) 

Geen vertrouwen  Geen vertrouwen. Afwachtende houding Argwaan tegenover  

Fysieke nabijheid 
teamleden onderling 
(3.2.9) 

Zeer nabij, rond een 
groot bureau 

Nabij, samen in één 
afgeschotte ruimte 

Nabij, twee kamers Nabij in een grote 
afgeschotte ruimte  

Leiderschap  (3.3.6) Coachen Directief Teamlid vervangt 
teamleider 

Coachen 

Arbeidsdeling     
Hoeveelheid werk 
(3.4.5) 

Gering 
 

Veel, 
hoge werkdruk 

Veel, 
hoge werkdruk 

Veel,  
hoge werkdruk 

Nummers tussen haakjes verwijzen naar empirische onderbouwing in Bijlage 3. 

 



 

 
114 

6.5 Het proces van toe-eigening 

6.5.1 Inleiding 

Hoe hebben de teams zich het WFM en het concept semi-autonome teams toegeëigend, 
en in welke mate komt dit overeen met de intentie van het management? 
In Tabel 6.6 en Tabel 6.7 zijn respectievelijk de toe-eigening van WFM en de toe-
eigening van semi-autonome teams weergegeven. De kolommen laten zien of de 
werkwijze overeenkomt met de intentie. In de rijen is aangegeven of de toe-eigening 
van WFM en van semi-autonome teams is gebaseerd op het behouden – of het creëren 
van gemeenschappelijke betekenis. Behouden betekent dat oude werkwijzen (deels) 
behouden blijven (leren is behouden). Creëren betekent dat oude werkwijzen worden 
aangepast of dat geheel nieuwe werkwijzen gecreëerd worden (leren is creëren)75. 
Creëren verwijst dus zowel naar het verwerven – van nieuwe cognities, normen en 
waarden – als naar het veranderen van de bestaande werkwijze76. Het verschil tussen de 
dichotomie ‘behouden’ versus ‘creëren’ is respectievelijk het consolideren van de 
gemeenschappelijke betekenisgeving en het wijzigen van gemeenschappelijke 
betekenisgeving.  
Voor elke cel van de tabel worden hieronder voorbeelden gegeven om de verschillende 
toe-eigeningsprocessen zichtbaar te maken. 
Tabel 6.6: Gebruik van teamleren bij toe-eigening van WFM 
                                   Intentie 
Teamleren 

Geen overeenstemming  
met intentie WFM 

Overeenstemming met intentie WFM 

Behoudend Cel 1 
AEL-Zg    
Systeem deugt niet! 

Cel 2 

   -  

Creërend 
 

Cel 3a 
PAN-Vel 
Rommelen 

Cel 3b 
PAN-Zg   
Papieren 
procedure 

Cel 4 
AEL-Vel 
Extra activiteiten 

 

6.5.2 Het gebruik van WFM  

Uit Tabel 6.6 blijkt dat alleen cel 2 niet is gevuld. De andere vormen van toe-eigening 
komen wel voor in deze case. Per cel geef ik in deze paragraaf een toelichting op het 
soort toe-eigeningsproces dat te zien is in de teams. 
                                           
75 De oorspronkelijke woorden uit de definitie van Cook en Yanow ‘acquiring, sustaining and changing’ 
(1993, p384) zijn vervangen door het (nieuw) creëren en het behouden van gemeenschappelijke 
betekenis. Leren is op die wijze voldoende analytisch te differentiëren in dit onderzoek. Het creeren en 
veranderen van gemeenschappelijke betekenis is hiermee samengevoegd. 
76 Al dan niet in overeenstemming met de intentie van het management en de ontwerpers. 



 
115 

 
CEL 1:  SYSTEEM DEUGT NIET: AEL-ZG  
Het team blijft tijdens de invoering van de innovaties grotendeels op dezelfde manier 
werken; haar oude gemeenschappelijke betekenisgeving, haar oude werkwijze en haar 
oude routines blijven behouden. Zij is zich niet bewust dat het WFM ook een andere 
werkwijze vraagt. Problemen die hierdoor ontstaan – omdat bepaalde handelingen in 
WFM een ongewenst resultaat geven – beleven de teamleden als fouten in het systeem, 
niet als mogelijkheden om te kunnen leren. De ontwerpers hebben WFM echter bewust 
zo gemaakt. De manier waarop het team met deze ‘fouten’ in het systeem omgaat, is te 
zien als behoudend leren.  
  
 Dit team heeft een groot aantal routines (en ‘veiligheidssystemen’) om het werk zo 
goed mogelijk uit te voeren. Hierdoor komen zij in conflict met de nieuwe werkwijze 
die WFM afdwingt. Het team ziet dit als een fout van het systeem. Een duidelijk 
voorbeeld is terug te vinden bij de intake van een case. Het WFM is zo ontworpen dat 
na de intake de beoogde capaciteit van de elektriciteitsaansluiting niet meer gewijzigd 
kan worden (zie Bijlage 4 en Bijlage 6: procesmodel). De logica vanuit het ontwerp van 
het WFS is dat dit de medewerkers dwingt om de klantvraag goed te bepalen, zodat de 
intake in het WFS in één keer goed kan worden verwerkt . Het AEL-team vindt echter 
dat een klant in een later stadium de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting nog moet 
kunnen wijzigen. Hiervoor moet de opdrachtbeheerder de case ‘weggooien’ en een 
nieuwe starten. Ook nadat de medewerkers van het AEL-team de argumenten van de 
ontwerpers horen verandert hun standpunt niet: het systeem is niet goed. Zij blijven de 
oude werkwijze volgen waarbij ze dus soms een case opnieuw moeten maken.  

Opdrachtbeheerder:  ‘Een eenmaal gestarte activiteit is lastig te veranderen’... AEL-Zg maakt geen offerte, 
maar stuurt direct een opdrachtbevestiging. Gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is om in de case 
aanpassingen te maken. De opdrachtbeheerder maakt dan als het gebeurt dat een klant iets anders wil 
dan afgesproken in een eerder overleg (of op het combiformulier) een nieuwe case aan. Zoals 
aangegeven lukt het anders niet om op tijd te leveren. Vraag van hem: ‘Ik weet niet hoe ze dat bij de 
andere infrabedrijven doen, maar als we eerst een offerte uit doen, die we getekend terug moeten hebben, 
zijn we al een week verder. Interne post doet er al twee dagen over…’ Alle opdrachtbeheerders in Zg 
werken op die manier.  
De opdrachtbeheerders in Veluwe doen het op dezelfde manier – vragen ook alleen een 
opdrachtbevestiging –  maar zij ervaren geen probleem met het moeten wijzigen van de capaciteit van de 
aansluiting77. 

Bij infrabedrijf Randmeren (niet onderzocht in dit onderzoek) gaan ze op een heel 
andere manier om met wijzigingen in de aanvraag. De gedachtegang is dat een klant om 

                                           
77 Een reden hiervoor kan zijn dat het AEL-Vel team veel ‘grotere’ nieuwbouwprojecten doet, en relatief 
veel tijd reserveert voor het uitvragen van de klantvraag.  
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een dienst vraagt en deze tegen een bepaalde prijs krijgt geleverd. Het moeten aanpassen 
van de aanvraag (door het aanvragen van een andere capaciteit aansluiting) kost de 
opdrachtbeheerder meer tijd. De extra kosten worden aan de klant doorberekend. Het 
team in Zg kan zich niet in deze werkwijze vinden. 
 
Een ander voorbeeld van een oude werkwijze (en bij behorende gemeenschappelijk 
betekenis) die het team behoudt – aanvankelijk tegen de intentie van het WFM in – is 
het laten opnemen van de naam van de opdrachtbeheerder en de afdeling op de 
metermutatieformulieren. 

Het AEL-Zg team heeft destijds met veel moeite in KIS geregeld dat de naam en afdeling op het 
metermutatieformulier werd geprint. Bij de overgang naar WFM bleken deze gegevens, tot ergernis van 
het team, niet meer automatisch op het formulier te komen. Gevolg is dat de formulieren niet vanzelf op de 
afdeling terug komen. Ze zwerven tussen verschillende teams omdat onduidelijk is bij welk subproces de 
formulieren thuis horen.  
Met het opnemen van deze gegevens op het metermutatieformulier voorkwam het AEL 2 team dat 
formulieren die bestemd waren voor het AEL 1 team naar hen afgeschoven werden – dit team noteerde 
deze gegevens namelijk niet volgens het AEL 2 team.  
Uit de reacties van de helpdesk en het WFM kernteam: ‘dat komt nog wel!’ of ‘probeer dit of dat maar 
even, wij weten het ook niet precies’, blijkt dat voor hen onduidelijk is welke waarde de gebruikers aan de 
naam op het formulier hechten.  

Conclusie: het AEL-Zg team leert het systeem zo te gebruiken dat de 
gemeenschappelijke betekenis behouden blijft. Hiermee is gebruik van het WFM niet in 
overeenstemming met de intentie. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat het team zich 
niet bewust is dat met de invoering van het WFM de formele werkwijze is veranderd. 
 
CEL 3(A): ROMMELEN: PAN-VEL  
De toe-eigening van het WFM door het team PAN-Vel komt niet overeen met de 
intentie, het team creëert juist nieuwe gemeenschappelijke betekenis om het werk op de 
door haar zelf gewenste manier uit te voeren. Het team is zich ervan bewust dat zij deels 
afwijkt van de intentie van het systeem, maar hecht te sterk aan een bepaalde norm om 
het systeem hierin te volgen. 
 
Er zijn drie voorbeelden te geven van manieren waarop het systeem niet 
overeenkomstig de intentie wordt gebruikt: (a) het werken voor meer processen; (b) het 
inloggen in WFM onder elkaars naam; en (c) het regelen van materiaal om een klus 
eerder uit te voeren.  
  
WERKEN VOOR MEER PROCESSEN 
Omdat de teams onderbezet zijn en niet alle deskundigheden in huis hebben – dit geldt 
zowel voor het PAN 1 als het PAN 2 team – voeren medewerkers van PAN 2 ook 
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klussen uit voor andere subprocessen (PAN 1). Een voorbeeld hiervan is dat de 
werkbegeleider van PAN 2 vooral gas- en waterklussen doet en de werkbegeleider van 
PAN 1 vooral elektriciteitklussen.  
De afbakening van de taken is in dit team duidelijk, maar niet erg hard. Als het nodig is 
nemen collega’s – met dezelfde of een andere rol – elkaars taken over en ook is er 
uitwisseling met collega’s van een ander team. Deze manier van werken is niet in 
overeenstemming met de intentie omdat hierdoor meer medewerkers en zelfs meer 
teams verantwoordelijk zijn voor één case in één subproces.  
 
INLOGGEN ONDER ELKAARS NAAM 
In het PAN-Vel team wordt flexibel met autorisaties  en inlognamen omgesprongen. 
Medewerkers loggen onder de naam van een collega in op diens computer om een taak 
over te nemen. Een projectbewerker doet dit bijvoorbeeld als de werkbegeleider afwezig 
is om een case door te zetten78. Dit inloggen is niet overeenkomstig de intentie van het 
WFM: het is op die manier niet duidelijk wie welke activiteit heeft uitgevoerd. 
 
REGELEN 
De laatste manier waarbij het team de intentie van het WFM niet volgt, is het 
zogenaamde ‘regelen’. Dit regelen gebeurt wanneer het volgen van de nieuwe 
werkwijze betekent dat de klant te lang moet wachten op zijn aansluiting. De teamleden 
vinden dat een aansluiting binnen zes weken gerealiseerd moet zijn, terwijl bij het 
volgen van de nieuwe werkwijze de termijn soms vier maanden kan bedragen. Deze 
lange wachttijd, die het team omzeilt, ontstaat door de levertijd van bepaald niet-
standaard materiaal. Een manier waarop een medewerker sneller materiaal kan krijgen 
voor een klus is in de onderstaande observatie beschreven. 
  

Door lange levertijden van materialen (transformatiehuizen) zijn soms kunstgrepen nodig. De levertijd is 
ongeveer 16 weken. De volgende stap in het proces is de materiaalbestelling, maar hiervoor is eerst nog 
een actie van de planner nodig, Daarna kan de materiaalbestelling pas gedaan worden bij ILN.  
Omdat de planner vandaag op de andere vesting werkt, slaat de projectbewerker deze stap over en stuurt 
hij de opdracht ook vast door naar ILN. Dit zou eigenlijk niet kunnen, maar door een foutje in het systeem 
kan dat wel. De projectbewerker maakt daar dankbaar gebruik van. Hij kan werkopdrachten nu doorzetten 
naar ILN. Het wachten tot de handtekeningen allemaal zijn gezet kost te veel tijd. 

 
Deze manier van ‘regelen’ heeft echter aanzienlijke gevolgen voor de organisatie 
volgens de productmanager van PAN-Vel:  

                                           
78  Voor het overnemen van elkaar taken tijdens afwezigheid bestaat ook een officiële procedure. Dit wordt de ‘fleximatrix’ 

genoemd, hierin is aangegeven wiens hoofdtaak een bepaalde activiteit is, maar ook wie als reserve dezelfde taak kan uitvoeren.  
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'We conformeren ons niet aan datgene wat we hebben afgesproken. De opdrachtbeheerders denken: .. 
we weten dat de levertijd van een Tb 1 ruimte 10 weken is. Dat vinden we veel te lang, dat kan toch niet. 
De klant belt en wij zeggen: ‘Vijf weken meneer, dat is goed’.  
‘Moet je eens kijken wat voor een ellende je krijgt ….. jij hebt hem gereserveerd, dan pak ik hem wel bij jou 
weg. Jij moet heel veel werk doen om een nieuwe te krijgen, en jij dacht het voor elkaar te hebben. Dus 
wees eerlijk tegen de klant, en maak duidelijk dat een aansluiting geen 5 weken, maar 10 weken duurt’. ’Ja 
die zakelijkheid en eerlijkheid … we willen iedereen te vriend houden. Het ‘niet-volgen’ van het proces, het 
regelen, verstoort zo veel in het proces. Dus op het moment dat je gewoon afspreekt wat je waar kunt 
maken, moet je eens kijken wat voor een rust dat brengt.’ 

 
Conclusie: het PAN-Vel team leert creërend om ‘regelend en rommelend’ een teamnorm 
(snelle levertijd) vast te houden. Het team past haar werkwijze aan waarbij ze bestaande 
normen en waarden zwaarder laat wegen dan de intentie van het WFM. Het team 
verandert haar werkwijze waarbij zij het WFM niet in overeenstemming met de intentie 
gebruikt. De snelheid waarmee dit team haar klanten wil helpen is het belangrijkste 
motief. Het leren is te typeren als single-loop leren (Argyris en Schon, 1978) omdat de 
betekenisgeving niet fundementeel is veranderd.  
 
CEL 3(B): NIET ROMMELEN WEGENS DRUKTE: PAN-ZG  
Het team PAN-Zg ontwikkelt nieuwe gemeenschappelijke betekenissen, nieuwe 
werkwijzen en nieuwe routines. De nieuwe routines zijn nodig om het nieuwe 
arbeidssysteem, de taakomgeving en teamantecedenten (en -kenmerken) af te stemmen. 
De werkwijze is nog in grote mate gelijk aan de werkwijze voor de invoering van WFM 
en het gebruik van semi-autonome teams: dit deel van de gemeenschappelijke betekenis 
van het team is behoudend te noemen en is de reden waarom de toe-eigening van WFM 
niet in overeenstemming met de intentie is. Het creërende element heeft te maken met 
de manier waarop het team de afwijkende werkwijze inpast in het werken met WFM. 
 
Het niet volgens de intentie van WFM werken is voor het team om twee redenen 
noodzakelijk. De eerste reden is dat de filosofie van het WFM, dat iedereen alles kan 
(elke projectbewerker moet verstand hebben van E, G en W) niet overeenkomt met de 
praktijk binnen het team PAN-Zg. Een enkeling heeft maar verstand van alle disciplines. 
Voor het werken met WFM betekent dit, dat een case tussen projectbewerkers 
‘handmatig’ moet worden overgedragen. WFM coördineert deze afstemming van een 
case binnen één functie niet. Dus de afstemming tussen de projectbewerker die G doet 
en de projectvoorbereider die E doet wordt niet via WFM uitgewisseld. De 
projectbewerkers moeten onderling afstemmen wie de case wanneer opent, want het 
tegelijk openen van een case is niet mogelijk, daarom loopt parallel met WFM een 
papieren dossier en wordt een en ander mondeling afgestemd tussen de 
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projectbewerkers. Dit extra proces is het creërende element van de wijze waarop het 
team haar werk organiseert.  
 
Conclusie: in deze situatie leert dit team om belemmerende kenmerken van de lokale 
situatie te corrigeren door iets nieuws te creëren. Het resultaat is echter dat het team niet 
in overeenstemming met de intentie van WFM werkt. De aanleidingen voor het op deze 
wijze toe-eigenen van het systeem, zijn: onderbezetting en de afwezigheid van alle 
competenties.  
 
CEL 4: EXTRA ACTIVITEITEN: AEL-VEL  
Het AEL-Vel team ontwikkelt een nieuwe gemeenschappelijke betekenisgeving, en een 
nieuwe werkwijze en routine bij de toe-eigening van het systeem. De werkwijze is sterk 
overeenkomstig de intentie van WFM, dus afwijkend van de situatie van vóór de 
invoering van WFM. 
Het WFM dwingt de opdrachtbeheerders om alle gegevens voor de aanvraag van een 
aansluiting vooraf in te voeren. Bij het toe-eigenen van het WFM is de nadruk in het 
werk sterk naar de voorbereiding en het onderhouden van contacten met de (bouw)aan-
nemers verschoven. Het team heeft een routine ontwikkeld waarin er veel contacten en 
gesprekken zijn met de bouwaannemer om de benodigde informatie zo compleet 
mogelijk aangeleverd te krijgen. 

‘We moeten de aannemers opvoeden’, zegt een opdrachtbeheerder. … ‘Als jullie het niet goed 
aanleveren, dan kunnen we de aanvraag niet afmaken. Dan kunnen we de case niet doorzetten….’ 
 

Twee dingen zijn opmerkelijk aan de contacten met de aannemers. Allereerst presente-
ren de opdrachtbeheerders nadrukkelijk hoe zaken moeten worden aangeleverd. Wat 
hierbij opviel, is dat zij in WFM-termen praten en dat zij de last van het aanleveren van 
de gegevens bij de aannemer leggen. 

Omdat niet alle huizen gelijk opgeleverd worden, kan het aansluiten ook in twee fasen gaan zegt de 
aannemer. Opdrachtbeheerder 1 zegt: ‘Dan kunnen we de case zo opdelen in twee activiteiten’.  
Vervolgens benadrukt opdrachtbeheerder 2 dat het niet mogelijk is om een case aan te maken als 
belangrijke informatie ontbreekt zoals de postcode, straatnaam en huisnummers en toekomstige 
gebruikers. Ook zegt hij dat er geen meter wordt geplaatst als de gereedmeldingskaart niet binnen is. Hij 
zegt: ‘We kunnen de activiteit niet doorzetten als die ontbreken. En dan kunnen we niets, het systeem laat 
het niet toe.’  

 
Conclusie: het team heeft zich de nieuwe normen en waarden van het WFM toege-
ëigend. Ze leert creërend omdat nieuwe gemeenschappelijke betekenis wordt ontwik-
keld en deze vastgelegd wordt in routines. Een voorbeeld van die routines zijn de 
gesprekken tussen opdrachtbeheerders eb bouwaannemers. De leerprocessen in dit team 
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leiden tot een toe-eigening van het WFM die in overeenstemming met de intentie is. 
  

6.5.3 Gebruik van semi-autonome teams 

Net als bij het gebruik van WFM blijkt de toe-eigening van het concept semi-autonome 
teams verschillend te zijn opgepakt en ingevuld door de teams. In Tabel 6.7 zijn de 
verschillen weergegeven.  
 
Tabel 6.7: Gebruik van teamleren bij toe-eigening van semi-autonome teams 

Intentie 
Teamleren 

Geen overeenstemming  
met intentie semi-autonome teams 

Overeenstemming met intentie semi-autonome 
teams 

Behoudend Cel 5 
PAN-Zg 
Functionele organisatie staat nog 

Cel 6 
AEL-Zg Bestaande 
situatie 

 
(PAN-Vel,   
Hoge rolflexibiliteit) 

Creërend 
 

Cel 7 
PAN-Vel 
Omgaan met onderbezetting  

Cel 8 
AEL-Vel 
Snelle ontwikkeling zonder voorgeschiedenis   

 
CEL 5: VERTICALE STRUCTUUR BLIJFT BEHOUDEN: PAN-ZG 
Het PAN-Zg team behoudt in grote lijnen de functionele structuur die aanwezig was 
voor de invoering van semi-autonome teams. De toe-eigening is te typeren als het 
vasthouden van de gemeenschappelijke betekenis.  
Het team ontwikkelt weinig horizontale verbindingen. Deze verticale oriëntatie beperkt 
de coördinatie tussen functies. De coördinatie vindt vooral plaats tussen teamleden met 
dezelfde functie. De reden waarom het team zich het concept van semi-autonome teams 
op deze wijze toe-eigent – het vasthouden aan de oude werkverhoudingen – heeft vooral 
te maken met het WFM-gebruik. Er komen twee factoren naar voren die verklaren 
waarom het team volgens de oude structuur blijft werken. De eerste factor heeft te 
maken met competenties. Niet alle teamleden bezitten alle competenties, waardoor de 
teamleden met dezelfde functie niet multi-inzetbaar zijn (zie ook §0, Cel 3b). De tweede 
factor heeft te maken met de historie van het team. De medewerkers werken vooral 
samen met functiegenoten uit het eigen team. Deze subgroepen worden angstvallig in 
stand gehouden door het team en de teamleider. Men is bang dat bij het doorbreken van 
deze subgroepen er net als vroeger weer een sterke opsplitsing komt naar bloedgroepen 
(de vroegere regionale en gemeentelijke nutsbedrijven die gefuseerd zijn tot Nuon, zie 
Bijlage 6, §3.2.3). De wil om samen te werken tussen functies is door de sterke 
oriëntatie op de eigen subgroep gering. 
 
De aanwezigheid van de subgroepen komt duidelijk naar voren in het onderstaande 
procesverloop. Bij de overgang van intake naar voorbereiding in het PAN-proces geeft 
de opdrachtbeheerder de case door aan de projectbewerker. De opdrachtbeheerders zijn 
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gewend om de ‘lead’ te hebben in dit proces. Zij zoeken een projectbewerker die hun 
case kan voorbereiden. 
Door de achterstanden79 bij PAN-Zg moeten de opdrachtbeheerder steeds meer 
‘leuren80’ met hun projecten omdat tijdens het onderzoek vooral de projectbewerkers de 
grootste achterstanden hadden. De invoering van het PAN-plan moet dit probleem deels 
oplossen.  

Wat verandert door het PAN-plan: 
de opdrachtbeheerder levert een formulier in met een casenummer en projectnaam, enkele NAW 
gegevens, tijdstip van uitvoer, hoeveelheid voorbereiding en uitvoering. Deze info moet apart worden 
gemaakt, er is geen automatische koppeling met gegevens in WFM. 
Grote wijziging is dat de planner een capaciteitsplanning maakt en de projectbewerkers onderling regelen 
wie welk project voorbereidt. 
De projectbewerkers hebben hiermee een ander zicht gekregen op de werkvoorraad. Zij verdelen 
onderling het werk en worden op die manier ook mondiger en meer betrokken bij de werkverdeling. Zij 
willen hierover graag overleggen en zaken afstemmen met de opdrachtbeheerders. Deze hebben daar 
geen zin in. Ze zeggen: ‘We hebben alle informatie al in WFM zitten, dus dat is niet nodig.’  
Het niet van de grond komen van dit overleg komt volgens een projectbewerker doordat sommige 
teamleden geen zelfsturing willen81. 

 
Duidelijk wordt dat in dit team de verticale oriëntatie vastgehouden wordt, waarbij de 
coördinatie tussen opdrachtbeheerders en projectbewerkers verloopt via planning en met 
papieren dossiers (en een beetje via het WFM). Deze papieren dossiers zijn onder meer 
nodig omdat – als gezegd – de projectbewerkers slechts gespecialiseerd zijn in een 
discipline (G, E of W) en het WFM zo is gebouwd dat slechts één projectbewerker de 
case toebedeeld kan krijgen. Dit is een voorbeeld van een artefact als uitkomst van een 
leerproces: hierin is de manier waarop dit team het werk coördineert vastgelegd. De 
afstemming tussen de projectbewerkers loopt daardoor hoofdzakelijk met een papieren 
dossier.  
 
Conclusie: het team leert met trucs (papieren dossiers) het tekort aan coördinatie in het 
WFM te overbruggen. Hierbij ‘omzeilen’ ze de intentie van de semi-autonome teams en 
behouden ze hun oude functionele oriëntatie, omdat de projectbewerkers ‘slechts’ 
gespecialiseerd zijn in één discipline.  

                                           
79 Aanvankelijk waren de achterstanden bij de opdrachtbeheerder, deze zijn ondertussen doorgeschoven 
naar de projectbewerker. 
80 Met ‘leuren’ bedoelen de opdrachtbeheerders dat ze op zoek moeten naar de projectbewerker die tijd 
heeft om de case voor te bereiden. 
81 Het team raakt dit creërende element al snel weer kwijt omdat na enige tijd geen van de 
projectbewerkers de ‘coördinatie’ van het PAN-plan op zich wil nemen. Hiervoor wordt een 
medewerkster toegevoegd aan het team die het PAN-plan invult. 
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Een andere reden waarom om de functionele oriëntatie blijft bestaan, is het ontbreken 
van de wil om als team (tussen verschillende functies) samen te werken (oude 
bloedgroepen).  
 
CEL 6: BESTAANDE SITUATIE: AEL-ZG  
Het AEL-Zg team werkt voor een belangrijk deel overeenkomstig de intentie van het 
concept semi-autonome teams. Wat vooral opvalt is de vanzelfsprekendheid waarmee 
zowel binnen als tussen functies wordt afgestemd en overlegd. Dit team werkte dus voor 
de invoering van de innovatie al met een structuur waar de teamleden zowel binnen als 
tussen functies afstemmen. Deze overeenstemming leidt niet tot een verdere toe-
eigening van het concept van semi-autonome teams, omdat dit team reeds zo werkt.  
De rolflexibiliteit is echter gering te noemen (zie cel 1 §0) omdat de medewerkers elk 
hun eigen activiteiten uitvoeren en niet snel taken overnemen van teamleden. Het team 
leert vooral behoudend omdat ze voor de invoering van het concept al in grote lijnen 
werkte volgens het concept van semi-autonome teams. Het leren is dan ook vooral 
gericht op blijven werken zoals ze voor de invoering van het concept reeds werkten. 
Eventuele afwijkingen in de samenwerking als team van de intentie van het concept, 
zoals de geringe rolflexibiliteit wordt zoveel mogelijk genegeerd, of niet ervaren als 
noodzakelijk.  
 
In Zg heeft het team de taakverdeling tussen opdrachtbeheerders en werkbegeleiders op 
één punt naar eigen inzicht aangepast. 

De stap ‘aanmaken werkopdracht’ hebben de opdrachtbeheerders overgenomen van de werkbewerkers. 
De reden daarvoor is dat in deze stap de gegevens van de abonnee (bewoner van nieuw aan te sluiten 
woning) genoteerd moeten worden. De praktijk leerde dat de werkbewerkers deze stap wel eens 
oversloegen. In onderling overleg heeft het team toen besloten dat de opdrachtbeheerder deze stap 
voortaan ook moet uitvoeren. 

Hoewel de werkverdeling formeel via de gezamenlijke werkbak verloopt, heeft dit team 
ook een systeem ontwikkeld van mappen waar het nieuwe werk inkomt en waar voor 
alle medewerkers de werkvoorraad inzichtelijk is gemaakt. Een tweede wijze waarop dit 
team haar werkzaamheden plant – buiten het WFM om – is een gemeenschappelijk te 
benaderen Excel sheet. Dit zijn twee voorbeelden van een artefact waarmee het team 
haar werkwijze heeft vastgelegd.  
 
Conclusie: het team eigent zich de nieuwe elementen van de samenwerking zodanig toe 
dat zij zo dicht mogelijk bij de oude werkwijze blijven: er is hier sprake van behoudend 
teamleren. Het gemak waarmee AEL-Zg zowel binnen als tussen functies het werk 
afstemt is opmerkelijk. De leerstijl wordt voor dit team behoudend genoemd omdat de 
werkwijze niet verschilt van de oude werkwijze – het team werkte al op deze manier 
voor de invoering van de semi-autonome teams en probeert haar manier van werken 
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alleen te optimaliseren zonder alle aspecten van het nieuwe concept toe te eigenen. 
 
CEL 7 :  ONVOLLEDIG TEAM ( EN HOGE ROLFLEXIBILITEIT: CEL 6): PAN-VEL  
Het PAN-Vel team ontwikkelt nieuwe gemeenschappelijke betekenis, en een 
bijbehorende werkwijze en routine bij de toe-eigening van het concept semi-autonome 
teams. De samenwerking in het team komt niet overeen met de intentie van de semi-
autonome teams en het leerproces waarlangs deze samenwerking totstandkomt is als 
creërend te betitelen. De nieuwe routine – het uitwisselen van werk van 
projectvoorbereiders en werkbegeleiders met het PAN 1-team – is nodig voor een goede 
afstemming tussen het nieuwe arbeidssysteem, de taakomgeving en teamantecedenten 
en -kenmerken. Het PAN-Vel team heeft het concept van semi-autonome teams niet 
overeenkomstig de intentie toegeëigend omdat het team niet volledig bemenst is. Het 
team wisselt daarom werk uit met een ander team: de ene werkbegeleider van het PAN 
2-team doet de E-klussen voor PAN 1 en  -2, zijn collega uit PAN 1 doet voor beide 
teams de G- en W-klussen. Omdat het team met deze werkwijze niet in staat is om als 
team alles zelf in de hand te houden, komt dit niet overeen met de intentie van de semi-
autonome teams waarbij een team gezamenlijk verantwoordelijk is voor een subproces.  
 
Zoals weergegeven in Tabel 6.7 is de toe-eigening ook deels te begrijpen als behoudend 
leren overeenkomstig de intentie. Dit geldt voor de manier waarop het team door een 
hoge rolflexibiliteit het tekort aan medewerkers oplost. Ik noem dit behoudend omdat 
deze werkwijze een voortzetting is van de oude werkwijze. De opdrachtbeheerders 
nemen hierbij een deel van het werk van de projectbewerkers over en deze nemen weer 
werk waar voor de werkbegeleiders. Deze hoge rolflexibiliteit tussen de 
opdrachtbeheerders en projectbewerkers plaatsvindt is ook overeenkomstig de intentie. 

Opdrachtbeheerder 1: … Als ik kijk naar de personele bezetting, dan denk ik: veel zelfsturing hebben we 
niet. Al je zelf wilt sturen, moet je ook een goede bezetting hebben en voldoende bevoegdheden in je eigen 
team hebben. Dat lukt niet als je voortdurende ‘leentje buur’ bij een ander team moet spelen. … als je 
voldoende menskracht en capaciteit hebt, dan kun je een heel end komen.  
Opdrachtbeheerder 2: …  er worden mensen weggehaald, zonder dat kennis wordt overgedragen. De 
kennis is aanwezig, en die wordt gewoon weggehaald.En dat zie je nu heel veel gebeuren. 

 
Projectbewerker: ‘Kijk naar het team PAN 2, dat is nu heel anders, dan toen je hier de 
eerste keer kwam. Dus het verandert zo snel. Het is gewoon rommelig. Veel onrust. … 
de capaciteitsplanning is gebaseerd op poppetjes. Het ontbreekt nu aan handjes.’ 
De verklaring voor deze werkwijze is, dat het team al voor de invoering van het WFM 
als een team werkte. De zelfregulatie komt echter nog niet echt op gang: de teamleider 
ontbreekt en het team heeft het erg druk met het primaire proces en het overnemen van 
een aantal organisatorische taken van de teamleider. Het team geeft zelf aan, dat het 
weinig tijd heeft om te investeren in het bedenken en realiseren van verbeteringen.  
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Conclusie: dit team leert vooral om de tekortkomingen van de innovatie te corrigeren 
door deels iets nieuws te creëren en deels het bestaande te behouden. Het resultaat is, dat 
het team grotendeels niet in overeenstemming met de intentie van het management 
werkt, doordat ze bij het uitvoeren van het primaire werkproces afhankelijk zijn van 
medewerkers van andere teams. De verantwoordelijkheid voor het subproces PAN 2 is 
ook deels in handen van PAN 1 (en vice versa). De belangrijkste oorzaak hiervoor is de 
onderbezetting in het team.  
Zoals aangegeven in cel 6 werkt het team wel deels overeenkomstig het concept van 
semi-autonome teams, dit is mogelijk door de hoge rolflexibiliteit in het team. 
Rolflexibiliteit wil zeggen dat werkzaamheden van een teamlid kunnen worden 
overgenomen door teamgenoten met een andere functie. 
 
CEL 8: SNELLE ONTWIKKELING ZONDER VOORGESCHIEDENIS: AEL-VEL  
Het AEL-Vel team eigent zich het concept van semi-autonome teams heel snel toe. Zij 
ontwikkelt zich heel snel van een nieuw samengevoegde eenheid tot een team. De 
geringe gemeenschappelijke voorgeschiedenis en de kleine omvang maken dit vooral 
mogelijk.  
De afstemming van een case vindt zowel plaats tussen als binnen functies. Opmerkelijk 
is dat de opdrachtbeheerders voor een andere taakverdeling hebben gekozen. Zij pakken 
gezamenlijk een case op. De ene opdrachtbeheerder doet de voorbereiding (het 
verzamelen van alle benodigde informatie) en de andere opdrachtbeheerder neemt de 
case dan over en verwerkt hem in het WFM. 

Werkbegeleider: ‘Wij regelen hier alles zelf! Wij regelen gewoon het hele AEL gebeuren zelf. Van aanvraag 
tot einde levering. Dat leveren we gewoon zelf.’  
Opdrachtbeheerder 1: ‘En daar zouden we zelfs een stap verder in willen gaan.’ 
Opdrachtbeheerder 2: ‘Het bevalt ons niet als de coördinator zich ergens mee bemoeit als we het zelf op 
kunnen lossen. Dat gebeurt wel eens en dan zeggen wij: waarom weten wij daar niks van en vragen we, 
waarom kunnen we dat zelf niet oplossen?’ 
Opdrachtbeheerder 1: ‘Hij moet een stukje doen tussen de aannemer, de klant en ons, maar als er –  zoals 
vanochtend gebeurde – een klant belt: ‘...jullie moeten nog iets afmaken, want het ligt nog open.’ Dan 
moeten wij dat officieel via de coördinator regelen.  
Wij zeggen dan tegen de coördinator: ‘Hé, jij moet dat doen’, maar met een lachend gezicht, want wij 
regelen dat zelf.’ 

 
Een ander opvallend punt, waarmee dit team zich beduidend sterker de intentie van de 
semi-autonome teams heeft toegeëigend, is de mate waarin het team zelfregulerend is. 
Deze zelfregulatie richt zich ook veel op activiteiten buiten het primaire proces. 

Werkbegeleider 2: ‘Als wij een idee hebben om de activiteiten beter te kunnen aanleveren aan de 
aannemer, dan doen we dat. Dan gaan we in overleg met de aannemer en kijken wat beter werkt,en hoe 
we dat kunnen bereiken.’ 



 
125 

Hiermee proberen ze nadrukkelijk het management en externe partijen te beïnvloeden. 
De teamleider heeft ook nadrukkelijk een ondersteunende rol in het coachen en 
stimuleren van de teamleden om tot zelfsturing te komen. 
 
Conclusie: in deze situatie is het toe-eigenen van de semi-autonome teams in 
overeenstemming met de intentie. Er is sprake van creërend teamleren omdat het team 
nieuwe gemeenschappelijke betekenis ontwikkelt en deze vastlegt in routines. De 
leerprocessen in dit team hebben de toe-eigening van het concept van semi-autonome 
teams, qua zelfregulatie in overeenstemming met de intentie gebracht.  
 
6.6 Eerste uitkomsten van het gebruik van WFM en semi-autonome teams  

Wat is het resultaat van deze toe-eigening van het WFM en de semi-autonome teams? In 
deze paragraaf wordt duidelijk in welke mate de intenties van WFM en de semi-
autonome teams zijn gerealiseerd. Vervolgens worden problematische aspecten van de 
toe-eigening besproken. Hierbij komen ook belemmeringen van het toe-eigeningsproces 
naar voren die gelden voor alle onderzochte teams. 
 

6.6.1 Intenties van implementatie 

Het management wil de klanttevredenheid laten toenemen om haar bestaande klanten te 
behouden en nieuwe klanten aan te trekken na de openstelling van de markt van energie 
en andere nutsdiensten. In §6.2 is de beoogde rol van het concept workflowmanagement 
en het concept semi-autonome teams besproken; deze twee innovaties spelen een 
belangrijke rol bij het realiseren van bovengenoemde doelstelling. De invoering van 
WFM moet de efficiency van het werkproces verhogen en de invoering van semi-
autonome teams moet de betrokkenheid van de medewerkers verhogen en hun 
voldoende regelvermogen geven om het werkproces als team uit te voeren. In hoeverre 
zijn deze intenties van de innovatie gerealiseerd?  
  

Uit de argumenten van het management en de teams tijdens het onderzoek – toen de 
innovaties reeds waren ingevoerd – blijkt dat ze allebei de klanttevredenheid belangrijk 
vinden. Het management gebruikt klanttevredenheid als argument waarom het WFM en 
semi-autonome teams door de teams overeenkomstig de intentie gebruikt moet worden. 
De teams gebruiken het argument van klanttevredenheid echter als reden om de twee 
concepten anders toe te eigenen dan de intentie beoogt.  
 
INTENTIE 1: EFFICIENCY WERKPROCES 
De teamleden van de onderzochte teams denken niet dat het WFM er toe bijdraagt dat 
de klant sneller geholpen wordt (efficiency werkproces), zie ook onderstaande tabel.  
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Tabel 6.8: Realisatie van intenties WFM en semi-autonome teams. 
Intentie AEL-Vel AEL-Zg PAN-Vel PAN-Zg 

Efficiency werkproces  +/- +/- +/- +/- 
Meer regelvermogen in team + +/- - - 
Opdrachtbeheerder verantwoordelijk van 
begin tot einde  

+ +/- + + 

Betekenis symbolen: intentie is niet gerealiseerd (-); is deels gerealiseerd (+/-); is gerealiseerd (+). 

 
Van de medewerkers vindt 67% ( zie ook 5.4.2, en  Bijlage 4) dat WFM op het punt van 
efficiency neutraal scoort. Van het PAN 2-Vel team vindt 100% dat WFM neutraal 
scoort op de efficiency van het werkproces. De teams zijn allemaal in sterke mate 
gericht op de (individuele) klantwens. Vooral het PAN 2-Vel team heeft de klantwens 
centraal staan. Wat opvalt, is dat er niet zozeer gekeken wordt naar de totale output, 
maar vooral naar de individuele case. Dit is in overeenstemming met de focus van de 
medewerkers op het toegewezen werk en niet op de werklast van het hele team. De 
teams vinden weliswaar dat het werkproces inzichtelijker wordt, maar niet dat een klant 
sneller geholpen wordt.  
 
INTENTIE 2: REGELVERMOGEN DOOR SEMI-AUTONOME TEAMS 
De mate waarin teams zich in staat voelen om zelf zaken te regelen, verschilt sterk. Dit 
komt duidelijk naar voren in onderstaande citaten waarin het AEL-Vel team aangeeft 
zaken zelf te kunnen reguleren, en aangeeft dat dit niet geldt voor het PAN-Vel team.  

Opdrachtbeheerder AEL: ‘...[wij willen] zelf verantwoordelijk zijn voor een stuk werk, ... er moet helemaal 
niemand tussen komen, dat regelen we zelf. Dan zorg je ook veel beter dat zaken goed geregeld zijn. 
Want je wordt zelf met die sores opgezadeld.’ 
Onderzoeker: ‘Andere teams voelen heel sterk allemaal belemmeringen binnen Nuon’. 
Werkbegeleider: ‘Als ik dit  zo hoor, denk ik dat de PAN-teams dit zeggen, maar dat kan ook niet anders, 
want daar hebben wij ook via ons werk de meeste problemen mee. Die zijn altijd gewend geweest op de 
achterkant van een sigarendoos met iedereen maar wat te regelen. Die bepaalden zelf welke aannemer 
op het werk kwam. Daar gingen ze mee onderhandelen. En dat mag niet meer.’ ... ‘we hebben nog maar 
een paar aannemers, dus zij zijn dat stukje vrijheid kwijt. .... dat bevalt ze niet en daar kunnen ze nog 
steeds niet mee omgaan.’ 

 
Uit onderstaand citaat blijkt dat ook het PAN-Zg team weinig regelvermogen heeft.  

Werkbegeleider: ‘Ik heb binnen deze organisatie helemaal geen zeggenschap. Je kunt het alleen maar 
signaleren en daarmee is de kous af. Nuon heeft teams gemaakt en verwacht dat een team het zelf oplost. 
Maar ze zijn vergeten te vertellen hoe dat moet.’  
Opdrachtbeheerder 2: ‘We weten wat de uitgangspunten zijn en wat de doelstellingen zijn, maar het is 
precies zoals [de werkbegeleider] zegt. Het gevaar is dat als hij het probleem zelf oplost, dat er hier iemand 
zegt: ‘Waar ben jij mee bezig joh. Wij zijn in de projectgroep Apeldoorn volop bezig om dit in te voeren. Dat 
duurt wel vijf jaar. Dus dat hoef jij helemaal niet te doen. Dan kom je misschien op het terrein van een 
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ander. Waar anderen aan het denken zijn.’ 
Onderzoeker: ‘Laat je daar dan geen kansen liggen?’ 
Opdrachtbeheerder 1: ‘Er zijn binnen de organisatie Nuon  te veel mensen die met te veel zaken bezig zijn 
waar geen flikker uitkomt. Daar zit het juist! Er is ook onzekerheid over de toekomst van de organisatie die 
deze frustratie nog versterkt.’ 

 
Het PAN-team uit het bovenstaande citaat voelt zich door de organisatie belemmerd in 
haar pogingen initiatieven te ontwikkelen of uit te voeren om het werk te verbeteren. De 
medewerkers presenteren hun ideeën niet, of zien ze verdwijnen in de lijnorganisatie via 
de teamleider, de proceseigenaar en de productmanager. Gevolg is dat het team geen 
pogingen meer onderneemt om zaken te verbeteren – als team te leren – nadat ze een 
(paar) keer zo een frustrerende ervaring hebben mee gemaakt, of ze kiezen voor de 
behoudende vorm van teamleren.  
Het management vindt dat de teams wel regelvermogen bezitten. Zij ziet geen bezwaren 
en problemen uit de organisatie en ziet teams ook geen stappen ondernemen om zaken 
te veranderen of te verbeteren. Hij concludeert daaruit dat het systeem voldoet en de 
teams voldoende regelvermogen bezitten. 
 
INTENTIE 3: VERANTWOORDELIJK VAN BEGIN TOT EINDE 
Het management wil met de verandering van de organisatiestructuur van verticaal naar 
horizontaal ook bereiken dat één opdrachtbeheerder verantwoordelijk is voor een case 
van begin tot einde. In de praktijk pakt dit anders uit. Bij AEL-Vel is een werkwijze 
ontwikkeld waarin het verzamelen en invoeren van gegevens door twee 
opdrachtbeheerders wordt gedaan. Een ander voorbeeld speelt bij AEL-Zg. Toen 
opdrachtbeheerders van dit team overgeplaatst werden naar PAN 2 gingen de resterende 
opdrachtbeheerders van AEL-ZG (weer) op papier hun case voorbereiden en verwerkte 
een administratieve kracht de gegevens in WFM. Met minder mensen konden ze de 
hoeveelheid werk anders niet aan. De opdrachtbeheerders geven aan dat de 
administratieve kracht de gegevens veel sneller in het WFM kan invoeren dan dat zij dat 
kunnen. 
 
Dit voorbeeld laat duidelijk zie dat het uitgangspunt van het BPR dat één 
opdrachtbeheerder verantwoordelijk is voor het hele proces niet langer wordt 
gerealiseerd. 

… dit leidt ertoe dat de opdrachtbeheerder niet meer van het begin tot het einde verantwoordelijk is. 
  
Concluderend is te zeggen dat volgens de teams door de invoering van de twee 
innovaties de drie hierboven besproken intenties – te weten: een efficiënter werkproces; 
toename van het regelvermogen in de teams; en opdrachtbeheerders verantwoording 
van begin tot einde – niet hebben geleid tot een verbeteren van de klanttevredenheid. De 
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teams geven aan dat ze juist veelvuldig afwijken van de intenties van het WFM of de 
semi-autonome teams omwille van de klanttevredenheid. Tegelijkertijd geven de 
managers in dezelfde fase van het proces – na de invoering van de innovaties – aan dat 
als de teams de innovaties conform de intenties gebruiken de klanttevredenheid 
toeneemt. 
 
6.7 Leren en belemmeringen   

Veel medewerkers zeggen het WFM te waarderen. Als de belangrijkste voordelen geven 
zij de overzichtelijkheid, de zorgvuldigheid en de mogelijkheid om in één case meer 
(aansluitings)locaties aan te vragen82. Toch hebben de teams ook veel problemen met 
het WFM.  
In deze paragraaf ga ik kort in op enkele punten waar de toe-eigening van WFM en 
semi-autonome teams moeilijk verloopt. Als gezegd geldt dit voor alle vier de teams. 
Eerst is er aandacht voor belemmeringen die te maken hebben met de toe-eigening van 
het WFM. In de volgende subparagraaf (§6.7.2) ga ik verder in op belemmeringen die te 
maken hebben met de invoering van de semi-autonome teams. De teams ervaren op een 
aantal punten een tekort aan zelfregulatie. 
 

6.7.1 Toe-eigening van WFM  

Bij de toe-eigening van het WFM ervaren de teams een aantal belemmeringen: (1) de 
traagheid van het systeem, (2) problemen voor vestigingen die meer soorten 
aansluitingen verzorgen83 en (3) problemen met de materiaallevering. In Tabel 6.9 is de 
mate waarin deze belemmeringen voorkomen per team ‘beoordeeld’. Deze beoordeling 
is gebaseerd op veldobservaties, interviews en een vragenlijst (zie Bijlage 4) waarvan 
het responspercentage 51% was.  
 
Tabel 6.9: Belemmeringen door het WFM van het werkproces 
Belemmeringen AEL-Vel AEL-Zg PAN-Vel PAN-Zg 

Traagheid systeem + + + + 
Meer disciplines  + + + + 
Materiaal + + ++ ++ 

Betekenis symbolen: belemmeringen komen deels voor (+/-); komen voor (+); komen veelvuldig voor (++). 
 
TRAAGHEID SYSTEEM 
Alle teams ervaren problemen met het WFM omdat de traagheid van het 
computersysteem niet is opgelost. Hiermee bedoelen de gebruikers dat het systeem erg 
                                           
82 Dit is vooral een voordeel voor AEL2. 
83 Naast elektriciteit ook water, gas en stadsverwarming. 
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traag wordt en veelvuldig vastloopt. Het WFM-kernteam zegt hierop: ‘Dan moet je alle 
andere applicaties sluiten’. Dit advies gaat in tegen de eisen van de taakomgeving, want 
de opdrachtbeheerders hebben, om goed te functioneren, meer systemen tegelijkertijd 
nodig: andere MS Office applicaties, Excel-sheets voor de planning, telefoongids op 
intranet, en een programma dat digitale kaarten (GIS) laat zien van het netwerk. Wellicht 
dat enkele applicaties gesloten kunnen worden, maar niet alle, zoals het WFM-kernteam 
voorstelt. Van de medewerkers84 vindt 75% de lange wegschrijftijd nadelig85. Tijdens dit 
wegschrijven is het niet mogelijk om andere werkzaamheden uit te voeren. Een 
werkbegeleider van het AEL-Zg team zegt hierover: 

‘Het materiaal afhandelen – achteraf afroepen –  is heel bewerkelijk. Als WFM eenmaal bezig is, kun je 
gerust even koffie gaan halen voor iedereen, want dan kun je niks doen…’ 

 
Van de medewerkers van de vier teams vindt 96% de responstijd – snelheid waarmee 
het systeem reageert – nadelig. Een ander probleem is dat het gebruik van WFM nadelig 
is voor kleine klusjes zoals het wegnemen of het plaatsen van een elektriciteitsmeter, 
vindt 83% van de respondenten. Dan is WFM omslachtig86.  
 
MEER DISCIPLINES 
Een andere veel gehoorde klacht bij de twee infrabedrijven is dat WFM sterk gericht is 
op het energiegedeelte van de aanvraag. Het toe-eigenen van het WFM voor het gebruik 
bij de gas- en wateraspecten van de aansluitingen verloopt minder goed. Van de 
teamleden ervaart 63% het als nadelig dat de offerteteksten voor gas en water niet 
compleet zijn en 46% ervaart het als nadelig dat de prijzen van gas- en 
wateraansluitingen niet compleet zijn.  
 
MATERIAAL 
Tot slot is de opdeling in de subprocessen ook niet altijd sluitend, want in sommige 
gevallen heeft een team wel eens materiaal nodig dat volgens de officiële indeling alleen 
in een ander subproces wordt gebruikt. De helft van de teamleden ervaart dit als nadeel 
van WFM, omdat deze materialen dan niet meer via WFM zijn te bestellen. 
 
 
 

                                           
84 Deze en de hieronder genoemde percentages zijn gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst zoals 
afgenomen bij de 4 teams, zie ook  Bijlage 4. 
85 Deze lange wegschrijftijd heeft te maken met koppelingen naar het Bedrijfsinformatie Systeem (BIS). 
De verbinding naar de server waar deze gegevens centraal worden bewaard is schijnbaar erg traag.  
86 Gedurende het onderzoek is hiervoor een speciale versie van WFM-AEL ontwikkeld door het WFM-
kernteam die veel minder uitgebreid is. 
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Op deze punten past het WFM niet goed genoeg bij de taakomgeving van de vier teams 
en belemmert het systeem het uitvoeren van het werk doordat de ondersteuning 
onvolledig is. Het WFM gaat uit van minder productdifferentiatie, minder variatie in 
materiaal, en deelactiviteiten binnen verschillende systemen die van elkaar afhankelijk 
zijn. Het systeem biedt vooral sequentiële ondersteuning van de afstemming. 
 

6.7.2  Toe-eigening van semi-autonome teams  

Bij de toe-eigening van het concept van semi-autonome teams komt naar voren dat de 
teams geen zelfregulatie ervaren. De teams functioneren niet als semi-autonome teams 
omdat ze: (1) niet het gevoel hebben zelfregulerend te zijn: ze verwachten 
‘teruggefloten’ te worden door het management; (2) en het management neemt 
initiatieven die de zelfregulatie van de teams inperken. 
De eerste reden waarom de teams zich niet voldoende in staat voelen tot zelfregulatie 
heeft te maken met standaardisatie. Omdat het WFM een gestandaardiseerd werkproces 
nodig heeft is het onmogelijk om voor elke afwijking een uitzondering in het systeem te 
maken. De teams verwachten derhalve niet dat hun ideeën voor verbeteringen zullen 
worden geaccepteerd.  
De proceseigenaar en de productmanager geven aan dat 80-90% van het werk standaard 
is en zonder problemen door WFM is te verwerken. De proceseigenaar AEL zegt dat het 
aanpassen van de standaard voor iedereen voordelig moet zijn: ‘Een verbetering voor de 
één, moet ook een verbetering voor de ander zijn!’. Dit betekent dus dat de teams van 
elkaar afhankelijk kunnen zijn om verbeteringen door te voeren. De teams hebben ook 
het idee dat zij maar moeilijk verbeteringen kunnen realiseren. Een veel gehoorde klacht 
is dat bij het voorstellen van een verbetering wordt gezegd door het management: ‘Daar 
zijn we al heel lang mee bezig’. 

Groepsinterview –  terugkoppeling PAN 2-Zg 
Werkbegeleider: ‘Laat ik nou een heel simpel voorbeeld aangeven. Het afroepen van een kabel is wel 
eens problematisch. En dan praat ik niet over een tracé van 10 km. Maar 50 meter kabel. Er zijn twee 
soorten 4 *  150 en 4* 95. Daar kun je bijna alles mee maken wat er te doen is. Er is een voorstel van 
mensen van PAN: laten we twee haspels (een van 150 en 95) ergens neerzetten met een lijst erbij van ‘ik 
heb er 25 meter vanaf gehaald op dat activiteitennummer’. Tot dat de haspel leeg is: dan wordt die haspel 
weer automatisch aangevuld. Nou, dat is zo gigantisch moeilijk om dat van de grond te krijgen. Dus wat 
houdt dat in: elk klusje waar ik een stukje kabel nodig heb, zal ik een haspel laten komen. Wat je over hebt, 
moet opgehaald worden en moet terug. Ze kunnen de haspel vaak niet eens op het klusje neerzetten. Er 
moet ook altijd een haspelwagen bij zijn. En dat krijg je niet voor elkaar. Administratief kan het gewoon niet, 
zeggen ze.’ 
Opdrachtbeheerder 1: ‘In de praktijk wel!’  
Werkbegeleider: ‘Ik zeg, hoe doen we het nou dan? Dan bel ik m’n collega's op en vraag: heb je nog 
ergens een haspel staan? Dan haal ik daar 25 meter af en vul een bon in en leg die op zijn bureau. Dit zijn 
doodsimpele dingen.’  
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Onderzoeker: ‘Hoe hoog speelt dit dan?’ 
Werkbegeleider: ‘Ik leg het bij de teamleider neer. En als hij zegt: daar heb ik geen tijd voor, dan hoor ik 
graag van hem naar wie ik dan moet. Moet ik naar de Productmanager, dan stap ik daar wel op af. En dan 
had ik graag dat iemand dan resoluut ‘ja’ of ‘nee’ zei, maar dat krijg je ook nooit. Er komt dus niks. Ze 
zeggen: we zullen het er eens over hebben.’ 
Opdrachtbeheerder 2: ’We hebben op papier een ijzersterke organisatie. Werkbegeleider: ‘En ze zeggen: 
je moet werken als een aannemer. Ik heb heel veel met aannemers te maken, en die jongens hebben 
overal haspels staan. Want dat bespaart heel veel geld, al wordt er eens een keer een haspel gejat of 
raken ze een keer een stuk kabel kwijt, dan verdienen ze nog dik.’ 
Opdrachtbeheerder 3: ‘Dus conclusie: je kunt wel denken dat je zelf wilt sturen, maar we zijn 0,0 in 
zelfsturing. Je zou moeten kunnen zeggen als team: wij bepalen dat. Als wij denken dat wij efficiënter 
kunnen werken in ons team dan moet dat kunnen. En dan zetten we d'r een haspel neer. Maar dat wordt 
niet gedragen, dat druist in tegen hun administratieve kijk op de zaak.’ 

 
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat teams wel enige invloed kunnen uitoefenen, 
maar dit vervolgens niet doen omdat ze bang zijn ‘tegen een muur aan te lopen’ als ze 
initiatieven nemen en zelf dingen proberen te regelen. Zij vinden niet dat zij hiermee 
kansen laten liggen: zij ervaren het als dat zij deze zaken niet kunnen veranderen. 
 
Teams schuiven bepaalde zaken van zich af of laten kansen liggen om een verbetering te 
realiseren. Het lijkt alsof medewerkers hun eigen functioneren niet willen veranderen. Er 
is grote weerstand om andere taken naast de bestaande taken uit te voeren. De 
teamleden vragen dan al snel om nieuwe medewerkers voor deze nieuwe taak zoals 
blijkt uit het onderstaande citaat.  

Terugkoppeling AEL 2-Zg 
Opdrachtbeheerder: ’De werkbakken zijn erg vervuild. Er zijn veel cases afgebroken: daar staat een 
vraagteken bij. Als je dat ziet, dan kun je hem weggooien. Ik filter altijd op AEL 2: en dan zie je die cases 
niet! Maar eigenlijk zouden die er regelmatig moeten worden uitgehaald.’ 
Onderzoeker: ‘Maar die case komt van iemand af, waarom haalt die persoon hem niet weg?’  
Opdrachtbeheerder: ‘…  niet iedereen weet hoe dat moet of heeft het te druk.  
Er staan ook een aantal geconverteerde cases in, ook die kunnen opgeruimd worden, maar ook dat doet 
niet iedereen!’ 
Onderzoeker: ‘Hoe zou je dit probleem van de vervuilde werkbakken willen oplossen?’  
Opdrachtbeheerder: ‘Er zou iemand aangesteld moeten worden die dat doet.’  

 
De tweede reden voor dit door de teams ervaren gebrek aan zelfregulatie is de inperking 
van het vermogen tot zelfregulatie door het management. Een voorbeeld hiervan is het 
‘overrulen’ van een opdrachtbeheerder omdat een klant zo belangrijk is dat deze klant 
tijdens een conflict naar voren wordt gehaald in de planning. Dit past dan niet in het 
principe dat er voor alle klanten een bepaalde termijn is, en er niet geregeld en 
gerommeld wordt. 
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Een ander voorbeeld is het blokkeren van mogelijkheden die het WFM biedt, maar die 
niet de intentie van het management met het WFM zijn. 

Interview productmanager PAN/AEL-Vel 
Productmanager: ‘… mensen er op aan spreken en wat je dan dus doet is eigenlijk weer regelvermogen 
van die mensen af te nemen, door te zeggen van naar voren halen en verschuiven van dingen dat doen 
we dus niet meer. Als je iets gereserveerd hebt, dan blijft het bij jou staan, en jij wilt iets naar voren halen, 
dan moet je maar kijken of je het uit de vrije voorraad kunt halen of bij de leverancier. Kan het niet, dan ga 
je de klant maar bellen om te zeggen dat je iets hebt afgesproken wat je niet kunt waar maken.’ 
Onderzoeker: ‘En dat gebeurt ook?’ 
Productmanager: ‘Ja we hebben daar gisteren toevallig een mailtje over gekregen dat we niet meer naar 
voren halen.’ 
Onderzoeker: ‘Moet het WFM deze mogelijkheid dan belemmeren?’ 
Productmanager: ‘Ja, het systeem belemmert dat. Als jij dan een contact hebt bij ILN en je zegt ‘Pietje je 
moet me toch zo een ding leveren’, en hij haalt hem eruit en het is jouw reservering, dan heeft het systeem 
natuurlijk wel aangegeven dat het niet mocht, maar hij heeft het dan fysiek wel. Het blijft uiteindelijk toch 
mensenwerk. Maar in het systeem is het [formeel wel] afgedicht.’  

 
Dit laatste citaat laat zien dat het management de teams actief belemmert op punten 
waar het management het oneens is met het handelen van het team. Het management 
doet dit door verdere standaardisatie van het werkproces en door de vrijheidsgraden 
binnen het WFMS verder in te perken. Maar tegelijk is ook duidelijk geworden in deze 
paragraaf dat de teams wel mogelijkheden hebben voor zelfregulatie, maar dat deze 
regelmatig niet benut worden omdat de teamleden verwachten of hebben ervaren ‘tegen 
een muur’ op te lopen.  
 
6.8 Conclusie  

Deelvraag 2 en 3 zijn in dit hoofdstuk beantwoord. De vergelijking van het gebruik van 
het WFM en het gebruik van semi-autonome teams laat veel verschillen zien tussen de 
teams. De belangrijkste verschillen zijn te vinden in de categorieën: technisch systeem; 
teamkenmerken; en taakomgeving (zie ook Tabel 6.5 en Bijlage 4).  
Op basis van de vergelijking van de vier teams zijn de toe-eigeningsprocessen ingedeeld 
in een behoudende of creërende leerstijl en in wel of geen overeenkomst met de intentie 
van de verandering.  
Elk team leert op een eigen manier om het WFM en het gebruik van semi-autonome 
teams op elkaar af te stemmen. Dat is de belangrijkste conclusie van de vergelijking van 
de teams in het vorige hoofdstuk (zie Tabel 6.5). Het principe van interpretatieve 
flexibiliteit lijkt daarmee te worden bevestigd. 
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Alle teams gebruiken het concept van semi-autonome teams op een eigen manier. De 
belangrijkste verklaring voor het afwijken van de intentie van het concept van semi-
autonome teams, is te vinden in klanttevredenheid bij de teams. Dit komt ook naar voren 
uit Tabel 6.7 en de bijbehorende verklaring. Er is tussen het management en de teams 
geen discussie over het belang van de klanttevredenheid, maar wel hoe dit moet worden 
gerealiseerd. 
Uit de analyse komt naar voren dat de intenties van de implementatie van WFM en 
semi-autonome teams slechts ten dele gerealiseerd zijn. 
Een eerste analyse van de toe-eigening als leerproces laat zien dat het leren belemmerd 
wordt door de inrichting van het WFM (en het werkproces), door een tekort aan ervaren 
zelfregulatie in de teams en door teams ervaren leerbelemmeringen. Hiermee is nog niet 
aangegeven waarom de teams behoudend of creërend leren en waarom ze al dan niet de 
intentie van het management volgen. In het volgende hoofdstuk ga ik in op de 
verschillen in toe-eigening van het gebruik van enerzijds WFM en anderzijds semi-
autonome teams. Bij de verklaring van de verschillen in optredende leerpatronen 
gebruik ik de verschillen tussen de teams uit Tabel 6.5. 
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Hoofdstuk 7 Interpretatie: toe-eigening als 
teamleerproces 

 
‘.. Reflection constitutes the ability to uncover and make explicit to oneself what one has planned, 
observed, or achieved in practice‘ (Raelin, 1997). 

 

7.1 Inleiding   

In dit hoofdstuk wordt de hoofdcase geïnterpreteerd en wordt antwoord gegeven op 
deelvragen 3 en 4. Welke leerpatronen doen zich voor (§7.2) en in hoeverre zijn deze te 
verklaren (§7.3)? Tot slot wordt antwoord gegeven op vraag 5, in welke mate de 
interactie tussen het WFMS en het concept semi-autonome teams (§7.4) de toe-eigening 
van deze concepten belemmert, omdat wij vermoeden dat de concepten deels 
tegenstrijdige eisen stellen aan de samenwerking en organisatie van het team (§7.5).  
 
7.2 Patronen van teamleren 

Deelvraag 3 luidt, of verschillen in toe-eigening van het WFMS en het concept van 
semi-autonome teams te beschrijven zijn in termen van patronen van teamleren.  
In de casebeschrijving en de interpretatie daarvan in §0 zijn drie patronen te 
onderscheiden in de toe-eigening van het WFMS en de semi-autonome teams. In Tabel 
7.1 zijn deze patronen samenvat. In de cellen is weergegeven in welke mate de patronen 
voorkomen bij de teams.  
 
Tabel 7.1: Samenvatting van het voorkomen van de leerpatronen bij toe-eigening 
                                                                              Team 
Leerpatroon 

AEL 2-Vel PAN 2-Vel AEL 2-Zg  PAN 2-Zg 

Behoudend toe-eigenen - - + - 
Inpassend toe-eigenen - + +/- + 
Volledig toe-eigenen + - - - 
 
Betekenis symbolen: patroon komt niet voor (-); patroon komt deels voor (+/-); of patroon komt voor (+) 

 
Allereerst is er een patroon ‘behoudende toe-eigening’, waarin het leren resulteert in het 
behouden van de oude werkwijze: het team verzet zich tegen de intentie van een 
verandering omdat zij de intentie als ongewenst ervaart en leert hoe zij haar oude 
werkwijze kan behouden in een veranderend arbeidssysteem. Het AEL-Zg team is zich 
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niet bewust dat bepaalde uitkomsten in het WFMS intentioneel zijn, en het team ervaart 
de door het centrale management bedoelde uitkomsten als ‘fout’. Teamantecedenten 
maken inzichtelijk dat het team in het verleden al tot gezamenlijke afspraken over de 
werkwijze is gekomen. 
Het tweede patroon ‘inpassende toe-eigening’, is het ontwikkelen van een manier om 
het WFMS en het gebruik van semi-autonome teams in te passen in de al bestaande 
gemeenschappelijke betekenisgeving. De toe-eigening is te kenmerken als creërend 
leren, omdat het team leert het systeem of het ‘teamconcept’ te gebruiken, waarbij ze 
voor zichzelf ‘het beste van het oude en het nieuwe’ combineert. De werkwijze wordt zo 
aangepast dat de belangrijke normen en waarden behouden blijven en dat de innovatie 
wordt ingepast in de bestaande werkwijze. Dit patroon komt bij de PAN-teams voor. 
 
Het derde patroon ‘volledige toe-eigening’ is het leren om de innovatie overeenkomstig 
de intentie van het management toe te eigenen. De innovatie wordt zo toegeëigend dat 
de intenties van het management overeenkomen met de gemeenschappelijke 
betekenisgeving in het team. 
In het onderzoek komt dit patroon naar voren bij het team waar oude 
gemeenschappelijke betekenisgeving ontbrak omdat zij nieuw samengesteld zijn. 
Hierdoor kon dit team nieuwe routines ontwikkelen overeenkomstig de intentie van het 
management (en de ontwerpers).  
 
Deze patronen maken ook duidelijk dat de teams zichzelf wel degelijk reguleren. Deze 
zelf regulering treedt zowel op bij de toe-eigening van het WFMS alsook bij de toe-
eigening van semi-autonome teams. Dit is opmerkelijk omdat de ervaren zelfregulatie in 
het primaire proces heel klein is (§6.7.2).  
 
Met behulp van de contingentietheorie is nu te constateren dat er bij invoering van de 
twee innovaties onvoldoende fit bestond tussen het arbeidssysteem, de taakomgeving en 
de teamkenmerken. De benodigde aanpassingen die de teams moesten realiseren in het 
proces van toe-eigening zijn in het vorige hoofdstuk en de hierboven beschreven 
patronen uitgebreid beschreven. Enkel voorbeelden van het niet passen van deze drie 
elementen worden hier gepresenteerd, voor meer details wordt verwezen naar §0. Het 
eerste voorbeeld is een slechte fit tussen het arbeidssysteem en de taakomgeving. Het 
gebruik van het WFMS maakt het onmogelijk voor een AEL-team om na de intake de 
gevraagde capaciteit van de aansluiting te veranderen. Het team vindt dat het in een later 
stadium aanpassen van de gevraagde aansluiting als een service aan moet worden 
geboden aan de klant, maar het WFMS maakt dit onmogelijk: het team moet om dit te 
veranderen een nieuwe aanvraag starten (zie ook §0, Cel 1). 
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Een voorbeeld van een slechte afstemming tussen het arbeidssysteem en de 
teamkenmerken is de problemen die een PAN-team ondervindt om de coördinatie 
tussen het WFMS en de projectbewerkers goed te laten verlopen. Doordat het WFMS is 
ontworpen met het idee dat één projectbewerker alle disciplines (E, G en W) kan 
behandelen, moet dit team ‘handmatig’ de case tussen de verschillende projectwerkers – 
die elk specialist zijn op één discipline – coördineren (zie ook §0, Cel 3b). Deze twee 
voorbeelden maken duidelijk dat de formeel ingevoerde innovaties niet bij alle teams 
leiden tot een goede fit tussen arbeidssysteem, taakomgeving en teamkenmerken. 
Uiteindelijk bereikt elk team een andere fit, waardoor de feitelijke werkwijze afwijkt 
van de formele werkwijze in de teams.  
 
7.3 Een verklaring voor de leerpatronen  

In deze paragraaf geef ik antwoord op deelvraag 4: welke situatiekenmerken bij de 
teams verklaren de verschillen in toe-eigening van het WFMS en het concept van semi-
autonome teams? In §4.6 is een vijftal voorwaarden genoemd dat van belang is voor de 
leerbenadering in dit proefschrift. Deze voorwaarden noem ik de proceskenmerken van 
leren en hiermee is de wijze te verklaren waarop de teams de innovaties toe-eigenen. De 
innovaties in het arbeidssysteem veranderen de proceskenmerken van teamleren en 
daarmee ontstaan er ook verschillende wijzen van toe-eigening. Achtereenvolgens is 
aandacht voor de invloed van de innovaties op  reflectie, interactie, gebruik en opslag, 
aandacht voor gemeenschappelijke betekenisgeving en overeenkomst met bestaande 
gemeenschappelijke betekenisgeving.  
 
Figuur 7.1 biedt een overzicht van de in deze paragraaf te bespreken verklaringen voor 
het toe-eigenen van de innovatie. Besproken zal worden hoe situatiekenmerken bij het 
toe-eigenen van de innovaties (eerste kolom, gegroepeerd in rechthoeken) een facilite-
rende of belemmerende werking hebben op de proceskenmerken van teamleren (zie ook 
Figuur 7.2, p.145). De wijze waarop deze proceskenmerken voorkomen in een team zijn 
de verklaring voor een bepaald patroon van teamleren. De dimensies in deze patronen 
zijn creërend of behouden van gemeenschappelijke betekenis en het al dan niet overeen-
komstig de intentie toe-eigenen van de innovatie. Zoals besproken in §4.3 wordt 
gemeenschappelijke betekenis immers behouden of gecreëerd door het ‘artifactual 
vehicles of their expression and transmission’ (Cook en Yanow, 1993). De vijf proces-
kenmerken van het teamleren schetsen de manier waarop het team gemeenschappelijke 
betekenis vastlegt in artefacten 
 
 De eerste vier proceskenmerken (zie Figuur 7.1, tweede kolom) laten zien waarom 
situatiekenmerken uiteindelijk resulteren in een meer behoudend versus een meer 
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creërend leerproces (zie Figuur 7.1, derde kolom). Het vijfde proceskenmerk (zie Figuur 
7.1, tweede kolom) laat zien waarom teams met bepaalde situatiekenmerken de 
innovatie al dan niet overeenkomstig de intentie toe-eigenen (zie Figuur 7.1, derde 
kolom). 
 
SITUATIEKENMERKEN  PROCES- 

KENMERKEN 
  RICHTING TEAM-

LEERPROCES 
  LEER-

PATROON 
         
Bezettingsgraad + 
Veel werk - 
Breedte ondersteuning + 
Veel ervaring team  - 
Aantal bloedgroepen - 

→ 

Mate waarin reflectie 
op werkwijze 
plaatsvindt  

+ 
→ 

 
→ 

Creëren  
(in tegenstelling tot 
behouden) 
gemeenschappe-lijke 
betekenis  

 
 
→  

 

         
Fysieke nabijheid + 
Relatieve competenties + 
Noodzakelijkheid smw. + 

→ 
Mate waarin interactie 
plaatsvindt tussen 
teamleden 

+ 
→ 

  
 

→ 
Behoudend 
toe-eigenen 

         
Breedte ondersteuning + 
Regulering - → 

Mate van gebruik en 
opslag van gem. 
betekenisgeving 

+ 
→ 

 
 

 → 
Inpassend 
toe-eigenen 

         
Interne scope + 
Externe scope + 

→ 

Mate waarin aandacht 
op gem. 
betekenisgeving is 
gericht 

+ 
→ 

  

 

→ 

Volledige 
toe-eigenen 

         
Ervaring werkwijze - 
Leiderschapsstijl + 

→ 

Mate van 
overeenkomst 
innovatie met 
bestaande 
betekenisgeving 

+ 
→ 

 

Werkwijze wel (in 
tegenstelling tot niet) 
overeenkomstig de 
intentie  

 
 
→  

 

Een (+) geeft een versterking aan en (-) geeft een verzwakking van de relatie aan. 

Figuur 7.1: Verklaring van teamleerprocessen   
 

7.3.1 Mate waarin reflectie op werkwijze plaatsvindt 

Om tot teamleren te komen, moet een team in staat zijn te reflecteren op de 
consequenties van de innovatie voor de feitelijke werkwijze. De situatiekenmerken 
‘bezettingsgraad’, ‘veel werk ,́ ‘breedte-ondersteuning’, ‘ervaring als team’ en ‘de 
bloedgroepen’ zijn van invloed op de mate waarin teams reflecteren op hun werkwijze. 
 
BEZETTINGSGRAAD EN VEEL WERK  
Reflectie bleek moeilijk als de teams vooral druk zijn met het primaire proces. 
Inderdaad leidde de ervaring van te weinig slack tot het stoppen van alle tijd in het 
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uitvoeren van het primaire proces. Alleen het team dat bestond uit medewerkers die in 
de oude organisatie niet samen hebben gewerkt had voldoende slack. Dit team ging 
nadenken over verbeteringen van het primaire proces, maar ook over andere 
veranderingen (§6.5.3, cel 8). Het tekort aan slack werd veroorzaakt door weinig 
personeel (een lage ‘bezettingsgraad’, Bijlage 6, 3.2.4) en veel werk (Bijlage 6, 3.4.5). 
De teams waar dit voorkwam, ervoeren een hoge werkdruk (Bijlage 6, 3.4.5).  
 
ERVARING TEAM  
De teams met een behoudende en inpassende toe-eigening hadden voorafgaand aan de 
innovatie al sterk ontwikkelde routines en de samenwerkingstructuren. De variabele 
‘ervaring team’ droeg bij aan het behouden van gemeenschappelijke betekenisgeving 
omdat de teams al ‘bestaande gemeenschappelijk betekenis’ hadden gecreëerd. Bij de 
toe-eigening van de innovaties moesten bestaande afspraken en werkwijzen, die al 
waren verankerd in routines en andere artefacten, ter discussie worden gesteld en 
eventueel worden veranderd. Teams met veel ‘ervaring als team’ kozen voor het 
behouden van de gemeenschappelijke betekenis omdat de ruimte voor reflectie door 
eerdere processen van betekenisgeving gering was. Teams zonder gemeenschappelijke 
voorgeschiedenis en zonder ontwikkelde routines konden veel eenvoudiger een 
werkwijze ontwikkelen die overeenkomt met de officiële werkwijze (§6.5.3).  
 
BLOEDGROEPEN 
Dezelfde redenering als bij ‘ervaring team’ gaat ook op voor het situatiekenmerk 
‘bloedgroepen’ (Bijlage 6, 3.2.3). Afhankelijk van de sterkte van de subgroepen binnen 
een team bleek het niet eenvoudig om één nieuwe betekenis te ontwikkelen. Het is goed 
voorstelbaar dat de afstemming vóór de invoering van de innovatie een moeizaam 
totstandgekomen resultaat was. De teamleden zullen deze gemeenschappelijke 
betekenis dan niet ter discussie hebben willen stellen omdat deze afstemming slechts 
gebaseerd was op een wankel evenwicht. Om chaos te voorkomen heeft het team 
(zoveel als mogelijk) haar bestaande artefacten behouden. 
 
BREEDTE ONDERSTEUNING 
Het laatste situatiekenmerk dat invloed had op de reflectie in het team is de mate waarin 
het WFMS het proces ondersteunde. Voor teams die breed worden ondersteund, nam 
het WFMS een aantal tijdrovende taken over waardoor deze teams meer ruimte hebben 
om te reflecteren op de consequenties van de innovaties voor hun werkwijzen. 
 

7.3.2 Mate waarin interactie wordt gestimuleerd  

De benodigde interactie om als team te kunnen leren was niet altijd aanwezig. Dit werd 
veroorzaakt door beperkingen in de ondersteuning door het WFMS, het ontbreken van 
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resources en competenties in de teams. De oorzaak van het tekort aan interactie was te 
vinden in ‘fysieke nabijheid’, de ‘relatieve competenties’, en de ‘noodzakelijke 
technische samenwerking’ in de teams.  
 
FYSIEKE NABIJHEID 
Bij het kleinste team waar sprake was van volledige toe-eigening is de fysieke nabijheid 
groot omdat de teamleden aan vier aan elkaar geschoven bureaus zaten: men zag alle 
activiteiten van elkaar en kon daar direct op reageren. De overzichtelijkheid van een 
werkproces verminderde als de hoeveelheid deelnemers groter werd. Gedurende het 
onderzoek nam het aantal leden bij één team toe tot 28. De ‘fysieke nabijheid’ tussen de 
teamleden nam hierdoor af (zie ook Bijlage 6, 3.2.9), waardoor het moeilijk werd om 
gezamenlijk tot een standpunt te komen. Het team had zich min of meer in vijf subteams 
georganiseerd, waarbij overeenkomst in functie (en competenties) in elk subteam de 
bindende factor vormde (zie ook §5.4 en 5.5 ,cel 7). 
  
RELATIEVE AANTAL COMPETENTIES 
In het minder breed ondersteunde proces speelden bij één klantvraag vier tot zes 
verschillende personen87 een rol. Het  ‘relatieve aantal competenties’88 was klein 
waardoor er meer projectbewerkers en werkbegeleiders bij betrokken moesten worden 
(zie ook Bijlage 6, 3.2.2). In het breed ondersteunde proces speelden maximaal twee 
verschillende functies een rol, waar twee of drie personen bij betrokken zijn. 
Medewerkers van het minder breed ondersteunde proces bezaten niet alle benodigde 
competenties, waardoor meer medewerkers met dezelfde functie nodig waren bij één 
klantvraag. Het ontwerp van het WFMS was zo gemaakt dat slechts één medewerker 
van één functie betrokken kan zijn bij één case. Doordat de medewerkers feitelijk niet 
over alle deskundigheden beschikten, iets wat niet voorzien was in het WFMS, verloopt 
veel interactie niet via het WFMS en werden potentiële voordelen van het WFMS ook 
niet gebruikt. Daarnaast gaat alle informatie over een case dan zowel via het WFMS als 
via een papieren dossier. Dit belemmerde de interactie om tot gemeenschappelijke 
betekenisgeving te komen. De extra inspanning die de teamleden moeten leveren om 
het gewone werk uit te voeren, maakt dat er minder tijd en ruimte over is om te 
reflecteren over de wijze waarop de innovaties werden toegeëigend.  
 

                                           
87 Inclusief de projectbewerkers met verschillende competenties. Bij elke case zijn minimaal vier 
verschillende functies uit een team betrokken, en in veel gevallen zijn daar dan 6 verschillende 
teamleden voor nodig. 
88 Het gaat hierbij vooral om het aantal actoren dat in een subproces nodig is om één case af te handelen. 
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NOODZAKELIJKE TECHNISCHE SAMENWERKING 
Bij de minder breed ondersteunde teams was de noodzaak van technische 
samenwerking89 groter (zie ook paragraaf5.2.3, Bijlage 4). De grotere noodzaak tot 
samenwerking werd onvoldoende ondersteund door het WFMS, want veel afstemming 
tussen teamleden gebeurde niet via het WFMS, maar via papieren dossiers. Het 
onvoldoende ondersteunen door het WFMS had dezelfde oorzaak als het voorgaande 
situatiekenmerk ‘relatieve competenties’. Doordat de samenwerking slecht deels werd 
ondersteund door het WFMS, verliepen de interacties van de teams via het WFMS 
moeilijk. De minder goede informatie-uitwisseling leidde in dit soort situaties eerder tot 
het behouden van gemeenschappelijke betekenisgeving (en de reeds bestaande 
werkwijze) dan tot het creëren van nieuwe betekenisgeving.  
 

7.3.3 Mate van gebruik en opslag van gemeenschappelijke betekenis 

Om te kunnen leren als team is het van belang dat de gemeenschappelijke 
betekenisgeving vastgelegd kan worden in artefacten en deze artefacten vervolgens ook 
weer gebruikt kunnen worden. De mate waarin het WFMS het team hierin ondersteunt 
hangt af van de ‘breedte van de ondersteuning’ en de ‘regulering’. 
 
BREEDTE VAN DE ONDERSTEUNING 
De teams of teamleden die minder breed worden ondersteund door WFMS ervaren 
weinig voordeel van het systeem, terwijl ze de nadelen wel ervaren (zie Bijlage 6, 3.1.1).  
Het WFMS heeft de potentie om de coördinatie en beheersing van en besluitvorming 
over het werkproces in een team te ondersteunen. Als het WFMS niet volledig werd 
benut, bleek de meerwaarde van het systeem tegen te vallen. 
Voorbeelden daarvan zijn dat planningsactiviteiten in andere systemen plaatsvinden en 
dat de coördinatie bij alle onderzochte teams vooral mondeling of via papieren dossiers 
plaats vindt. Omdat de teams het WFMS niet voor deze taken gebruiken, was de invloed 
van WFMS op leren alleen indicatief aan te geven. De gevolgde werkwijze zorgde voor 
een dubbele registratie.  
Verwacht werd dat een bredere ondersteuning van het primaire proces een toename in 
het teamleren zou betekenen. Belangrijkste reden hiervoor was de gedachte dat het hele 
werkproces transparanter zou worden, bijvoorbeeld door de coördinatie- en 
beheersingsfuncties van het WFMS. Deze bredere ondersteuning zou ook kunnen 
bijdragen aan het verruimen van de scope van de gebruikers van  individuele case naar 
de gehele klantenkring (zie ook §7.3.4). 
 
                                           
89 Technische samenwerking is één van de onzekerheden die de noodzaak tot zelfregulatie bepalen 
(Susman, 1979), zie ook §4.2. 
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REGULERING 
Het management wil het WFMS als breekijzer gebruiken om de verschillende 
bedrijfsonderdelen te uniformeren (§5.2. en Bijlage 6, 3.1.2) . Het op deze wijze 
gebruiken van het WFMS werkt regulerend. De uniformering – en de wens om geen 
verschillen tussen teams van hetzelfde subproces te laten ontstaan – maakte het voor de 
teams moeilijk om specifieke problemen in het werkproces en het WFMS zelf op te 
lossen. Procedure management (zie §1.2), oftewel het veranderen van stappen in het 
werkproces, kon alleen door de ICT-afdeling worden uitgevoerd, niet door de teams. 
Wijzigingen werden alleen doorgevoerd als dit een verbetering was voor alle teams 
binnen een bepaald werkproces.  
 
Het lukte de teams derhalve niet zelfbedachte verbeteringen in het WFMS of het 
werkproces doorgevoerd te krijgen. Dit verminderde de ervaren zelfregulatie van de 
teams. 
 
Dit beleid doet geen recht aan de reële lokale verschillen (zie hierboven: fysieke 
nabijheid en relatief aantal competenties en bezettingsgraad en ervaring met de 
werkwijze (§7.3.4). De doctrine van uniformering beperkt toch wel de ruimte die de 
teams in het toe-eigeningsproces van het WFMS hebben. Dit betekent niet dat er geen of 
minder interpretatieve flexibiliteit is bij de toe-eigening van WFMS; de wijze van 
gebruik varieerde informeel namelijk aanzienlijk tussen de teams. Wat werd belemmerd 
was het realiseren van aanpassingen in de formele werkwijze.  
 

7.3.4 Mate waarin aandacht op gemeenschappelijke betekenisgeving is gericht 

Het vierde proceskenmerk van teamleren gaat in op de vraag of het WFMS bijdraagt 
aan een individueel of een collectief bewustzijn.  
Het WFMS zette teamleden ertoe aan zich vooral te richten op de individuele werklast 
in plaats van op de werklast van het hele team90. Hierdoor reflecteerden de teamleden 
niet op het functioneren van het team en op mogelijke ideeën om tot verbeteringen te 
komen (zie ook §7.3.1). Dit gold voor alle teams. Het WFMS zette dus niet aan tot een 
collectief bewustzijn in de teams van het casebedrijf. 
Vóór de invoering van de innovaties waren de regionale werkverdeling (Bijlage 6, 
3.2.6) en de hoge werkdruk (zie Bijlage 6, 3.4.5) al reden voor een sterk individueel 
bewustzijn. De introductie van het WFMS heeft dit verder versterkt. 

                                           
90 Zie ook variabelen ‘interne scope’ en ‘externe scope’ 
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INTERNE SCOPE 
De wijze van gebruik van de werkbak in het WFMS versterkte de interne scope, de 
teamleden gingen nog nadrukkelijker naar de individuele werklast kijken (zie Bijlage 6, 
3.2.6). De grote hoeveelheid cases die in de werkbak stonden91 droeg er aan bij dat de 
teamleden het overzicht over de hele werklast van het team verloren.  
Alleen het team dat de innovaties volledig heeft toegeëigend, had dit probleem niet. De 
opdrachtbeheerders werkten samen in dit team. Ze overzagen zo gezamenlijk de hele 
werklast en voelden zich daar ook samen verantwoordelijk voor. 
Vooral bij de behoudende en inpassende teams was de werkverdeling binnen een functie 
gebaseerd op de regionale werkverdeling  (zie ook Bijlage 6, 3.2.7). Deze verdeling 
maakte elke medewerker met een bepaalde functie verantwoordelijk voor een bepaald 
deel van de werkstroom. Dit verklaarde een werkwijze die sterk was gericht op de 
individuele functie en die het collectieve bewustzijn van het team niet stimuleerden. 
 
EXTERNE SCOPE 
De wijze van gebruik van de werkbak in het WFMS versterkte de externe scope in de 
richting van de individuele klant (zie ook Bijlage 6, 3.2.7). Bij alle teams geldt dat het 
belang van de individuele klant de boventoon voert. De medewerker laat zijn beslissing 
om een klant eerder of later te helpen niet afhangen van de gehele werkvoorraad, maar 
alleen van dat deel van de werkvoorraad dat hij overziet en waar hij mee bezig is.  
 

7.3.5 Mate van overeenkomst innovatie met bestaande betekenisgeving 

Dit laatste proceskenmerk heeft vooral invloed op de mate waarin het team leert om de 
innovatie overeenkomstig de intentie toe te eigenen. Het gemak waarmee de toe-
eigening in overeenstemming is te brengen met de intentie hangt onder meer af van de 
afstand tot de feitelijke werkwijze. Is het verschil groot, dan wordt de intentie van de 
innovatie waarschijnlijk niet gerealiseerd.  
 
Een tweede reden waarom een team de innovatie niet overeenkomstig de intentie toe-
eigent, hangt samen met de opstelling van het management. Het is belangrijk dat de 
manager het concept van semi-autonome teams ondersteunt door een coachende 
leiderschapsstijl en het stimuleren van initiatieven uit de teams tot zelfregulatie. 
 

                                           
91 Ook het filteren van deze werkbak op alleen de eigen taken lijkt hiervoor geen oplossing te zijn omdat 
dan de totale werklast niet inzichtelijk wordt. 
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ERVARING MET DE WERKWIJZE 
De minder breed ondersteunde teams hebben veel ervaring met de feitelijke werkwijze 
vóór invoering van de innovaties. Deze teams hebben een grote weerstand tegen het 
regulerende karakter van de WFMS, juist omdat tegelijkertijd gesteld wordt dat hun 
regelvermogen toeneemt. Voor hun gevoel neemt de zelfregulatie juist sterk af. De 
ervaren zelfregulatie was in de oude situatie immers veel groter. (§6.6.1 en Bijlage 6, 
3.2.5). 
De teams waar een groot verschil bestaat tussen feitelijke en officiële werkwijze ervaren 
de innovatie als een sterke toename van de standaardisatie van het werkproces92 (door 
regulerende werking van het WFMS). Voor deze teams is het overstappen naar de 
nieuwe werkwijze problematischer. Bij de teams waar de ‘ervaring met oude werkwijze’ 
bijna overeenkomt met de officiële werkwijze, zal de toe-eigening meer overeenkomstig 
de intentie verlopen. 
Verschillen in toe-eigenen van de innovatie wordt dus deels veroorzaakt door verschillen 
in uitgangssituatie tussen teams.  
 
LEIDERSCHAPSSTIJL 
Het overeenkomstig de intentie toe-eigenen van de innovatie hangt ook sterk af van de 
opstelling van de manager van het team. Als de opstelling afwijkt van de intentie geeft 
dit een tegenstrijdige boodschap aan de teams, die daarmee afgeremd worden om de 
intentie te volgen. Heel concreet is het de leiderschapsstijl, die bepaalt hoe 
zelfregulerend een team zich voelt; stimuleert het (directe) management zelfregulatie in 
de teams door een coachende leiderschapsstijl of wordt zelfregulatie belemmerd door 
een directieve leiderschapsstijl.  
De teamleider van het behoudende team geeft nog sterk directief leiding, terwijl de 
teamleiders van het team met een volledige toe-eigening en van een inpassend team 
actief bezig zijn met het stimuleren van zelfsturing. Zij coachen de teamleden en 
interveniëren bewust niet op sommige momenten zodat het team of een teamlid zelf de 
kans krijgt een probleem op te lossen (zie ook Bijlage 6, 3.3.6).  
 

7.3.6 Conclusie 

De besproken innovaties hebben impact op het arbeidssysteem, de taakomgeving en het 
team zelf. In de teams kan de invoering van het WFMS (en de teamstructuur) leiden tot 
wijzigingen in de hierboven besproken situatiekenmerken. Deze situatiekenmerken 
kunnen op haar beurt bepaalde ‘proceskenmerken van teamleren’ beïnvloeden waardoor 
                                           
92 Het werkproces van de PAN-teams was in de oude situatie veel minder gestandaardiseerd, deze teams 
ervaren de nieuwe situatie als een achteruitgang omdat de standaardisatie van de werkprocessen en de 
standaardisatie van opbrengst is toegenomen. 
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een team uiteindelijk één van de drie leerpatronen vertoont (zie ook Figuur 7.2). Dit 
geeft een verklaring waarom de toe-eigeningsprocessen van het WFMS en het concept 
van semi-autonome teams tussen teams sterk verschillen.  
 
  Situatiekenmerken  
    
    
Proceskenmerk  
 van teamleren 

  
Leerpatronen 

Figuur 7.2: Relatie tussen situatiekenmerken, proceskenmerken en leerpatronen 
  
De vijf proceskenmerken in dit onderzoek zijn omschrijven als: (1) de mate waarin 
reflectie op werkwijze plaatsvindt; (2) de mate waarin interactie plaatsvindt tussen 
teamleden; (3) de mate van gebruik en opslag van gemeenschappelijke betekenisgeving; 
(4) de mate waarin de aandacht op gemeenschappelijke betekenisgeving is gericht; en 
(5) de mate van overeenkomst innovatie met bestaande betekenisgeving.  
 
De verklaringen waarom de teams zich het systeem op verschillende manieren toe-
eigenen zijn te vinden in het ontbreken van een fit tussen arbeidssysteem, taakomgeving 
en teamkenmerken. In deze paragraaf is duidelijk geworden dat de besproken 
situatiekenmerken in elk team tot een bepaald soort toe-eigening leiden.  
 
De mate waarin proceskenmerk 1 en 2 bijdragen aan een behoudende of een creërende 
toe-eigening van de innovatie wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van 
resources (mensen, deskundigheid en tijd) in de teams. Om een afstemming tussen het 
arbeidssysteem, de taakomgeving en de teamkenmerken te realiseren overeenkomstig 
de intentie van het management hebben de teams voldoende resources nodig. Ontbreken 
die, dan draagt dit bij aan een behoudende of inpassende toe-eigening van de innovatie. 
 
De mate waarin het derde proceskenmerk – gebruik en opslag van gemeenschappelijke 
betekenisgeving in het WFMS – bijdraagt aan het behouden of creëren van 
gemeenschappelijke betekenis wordt sterk bepaald door de breedte van de 
ondersteuning en de mate van regulering. Onvoldoende mogelijkheden om het 
regulerende karakter van WFMS te ontwijken voor lokaal afwijkende behoeften leidt 
ertoe dat de artefacten in het WFMS niet overeenkomen met de gemeenschappelijke 
betekenisgeving van een team, maar ook dat het team niet zelf haar (afwijkende) 
gemeenschappelijke betekenisgeving kan opslaan in het WFMS.  
De teamleden zijn afhankelijk van de ICT-afdeling voor dit soort veranderingen (zie 
5.7). 
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Proceskenmerk 4 laat de impact van het WFMS op het behouden of creëren van 
gemeenschappelijke betekenis zien. De wijze van gebruik van de werkbakken in het 
WFMS heeft invloed op de totstandkoming van de gemeenschappelijke 
betekenisgeving. Het gebruik van het WFMS versterkt bij drie van de vier teams de 
interne scope waardoor de teamleden zich sterk richten op de eigen individuele werklast. 
In het team komt hierdoor moeilijk de gemeenschappelijke betekenisgeving over de 
innovatie op gang. Analoog hieraan is de externe scope gericht op de individuele 
klantwens. De medewerkers maken op grond van de cases in hun eigen werkbak een 
afweging.  
Het gebruik van de werkbak verruimt bij één team wel de interne en externe scope tot de 
gemeenschappelijke werkvoorraad en het gehele klantenbestand.  
 
De situatiekenmerken ‘ervaring werkwijze’ en ‘leiderschapsstijl’ verklaren deze 
verschillen tussen de teams op het vijfde proceskenmerk. Teams waar weinig ervaring 
met de oude werkwijze is en waar de leiderschapstijl overeenkomt met de intentie, 
kunnen de innovatie overeenkomstig de intentie toe-eigenen. Teams waar veel ervaring 
is met de oude werkwijze en de leiderschapstijl niet overeenkomt met de intentie, 
eigenen de innovatie meer behoudend of inpassend toe. Deze wijze van toe-eigening is 
minder in overeenstemming met de intentie.  
 
De volgende paragraaf bespreekt de invloed van een WFMS op de ervaren zelfregulatie. 
Hier gaat het dus om de inhoud van de innovatie. Hoe verhoudt het gebruik van WFMS 
zich tot de ontwikkeling tot semi-autonome teams?  
 
7.4 Interactie tussen WFMS en teamontwikkeling 

Aan de hand van Tabel 6.5 (en Bijlage 6) is vast te stellen waar de teams zich bevinden 
in het fasemodel van Hut en Molleman (1998). De ontwikkeling van de samenwerking 
in de teams is in de case veel grilliger dan op basis van het model te verwachten is. 
Terwijl het AEL-Vel team zich vooral op aspecten van fase 3 (samenwerking) richt en 
het AEL-Zg team zich op fase 2 en deels op fase 3 (taakverrijking en samenwerking) 
richt, zijn de PAN-teams vooral bezig met fase 1 en fase 2 (taakverbreding en 
taakverrijking) van de teamontwikkeling.  
In Tabel 7.2 zijn de belangrijkste variabelen van het model ingevuld. Hierbij is de 
beschrijving uit Tabel 6.5 en de Tabel uit Bijlage 3 omgezet in een cijfer tussen 1 tot 3. 
Dit getal geeft per fase aan in welke mate een team de bedoelde ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. Het getal ‘1’ betekent een beperkte ontwikkeling, ‘2’ een middelmatige 
ontwikkeling en ‘3’ een sterke ontwikkeling. 
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Tabel 7.2: Teams in fasemodel  teamontwikkeling van Hut en Molleman (1998) 
Hut & 
Molleman 

Fase 1:  
Taakverbreding 

Fase 2:  
Taakverrijking 

Fase 3: 
 Samenwerking 

Fase 4: Double loop leren  & 
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AEL-Vel 1 1 2 1 3 1 3 3 
AEL-Zg 1 1 1 2 2 1 2 1 
PAN-Vel 2 3 1 3 2 1 2 1 
PAN-Zg 2 1 2 2 1 293 1 1 

Scores voor teamontwikkeling per onderdeel. 1 = geen - beperkte ontwikkeling; 2 = middelmatige ontwikkeling; 3= 
sterke ontwikkeling 
 
Wat nu duidelijk wordt, is dat sommige teams fasen overslaan en andere teams in een 
bepaalde fase blijven hangen. De AEL-teams ontwikkelen zich niet op de onderwerpen 
van de eerste fase of schenken er geen aandacht aan. Het werkproces is zodanig 
geformaliseerd in het WFMS dat de arbeidsdeling in het team niet ter discussie staat. 
Teamontwikkeling in de zin van taakverbreding en taakverrijking (fase 1 en 2) ontbreekt 
bij de teams die verantwoordelijk zijn voor gestandaardiseerde werkprocessen en die 
breed door het WFMS  ondersteund worden (de AEL teams). Voor deze groepen staat 
de arbeidsdeling (de taakverbreding en -verrijking) vast: zij kunnen deze niet ter 
discussie stellen. Dit wordt hen opgelegd door het ontwerp van het WFMS, de 
teamleden hebben hierin geen zelfbestuur. 
Wel discussiëren ze over de invulling van groepstaken en het oplossen van niet-routine 
problemen94. Dit lijkt het best te passen in fase 3 van het model. Bij het oplossen van die 
niet-routine problemen richten de AEL-teams zich ook op het management. Het AEL-
Vel team probeert het lokale, maar ook het centrale management te beïnvloeden. AEL-
Zg beperkt zich tot het lokale management. Zoals in §6.6.1 (citaat AEL 2-Vel) naar 
voren is gekomen voelen de AEL-teams zich goed in staat om hun werk zelf te regelen. 
Het vermogen tot zelfregulatie (autonomie) is een kenmerk voor de derde fase in het 
model van Hut en Molleman (1998). De noodzaak voor zelfregulatie is voor deze teams 
vooral gelegen in de onzekerheid van grenstransacties. 
PAN-Zg bevindt zich deels in fase 1. De oorzaak is de reeds veel besproken verticale 
oriëntatie. Daarnaast bevindt dit team zich ook deels in fase 2 en 3. Het woord ‘deels’ 
                                           
93 Dit geldt alleen voor de projectbewerkers, zij werken met een gezamenlijke werkvoorraad en verdelen 
onderling het werk. 
94 Ze bediscussieren vragen als: ‘hoe kunnen we uitzendkrachten inzetten om ons werk gedaan te 
krijgen?’  en ‘hoe voorkomen we het snelle verloop in ons team?’ 
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slaat hierbij zowel op het feit dat het team zich tegelijkertijd ontwikkelt in meer fasen, 
maar vooral op het feit dat slechts een deel van het team zich in fase 3 bevindt: de 
projectbewerkers die het werk verdelen vanuit een pool (zie ook voetnoot 93). In deze 
pool is zelfregulatie nodig vanwege noodzakelijke technische samenwerking. De rest 
van het team werkt nog met een eigen werkvoorraad gebaseerd op een regioverdeling of 
een specifieke discipline. 
Het PAN-Vel team tenslotte, vertoont kenmerken van fase 1 en 3. Dit blijkt vooral door 
de rolflexibiliteit in fase 1 en decentralistie in fase 3. De met decentralisatie 
samenhangende autonomie bestaat vooral uit zelfbestuur: het team is meer 
verantwoordelijk dan andere teams doordat de teamleider afwezig is. 
 
De conclusie is dat de uitkomsten bij onderwerpen van fase 1 en 2 (taakverbreding en 
taakverrijking) samen hangen met de formalisatie van WFMS. De meest door het 
WFMS ondersteunde teams (AEL 2 teams) hebben hierdoor weinig invloed op deze 
aspecten. Gesteld kan worden dat fase 1 en 2 al zijn bedacht en uitgevoerd door het 
management en/of de ontwerpers van het WFMS. Op dit punt beperkt het WFMS dus 
het doorlopen van deze fasen door de teams: de toe-eigening van semi-autonome teams 
verloopt ‘dwangmatig’, waarbij het WFMS niet bijdraagt aan reflectie op de inrichting 
van het werkproces. 
De tweede conclusie is dat de teams zich sneller kunnen ontwikkelen naar fase 3 (en 4) 
omdat de eerste twee fasen reeds zijn doorlopen. Vooral AEL-Vel gebruikt de 
mogelijkheden van het nieuw verworven vermogen tot zelfregulatie. Dit geldt in 
mindere mate voor het AEL-Zg team en het PAN-Vel team95. Het systeem schept echter 
voor het AEL-Vel team een zekere ruimte voor flexibiliteit en zet (onbedoeld) aan tot 
creativiteit. De lage werklast is een belangrijke stimulans om een aantal verbetering in 
het arbeidssysteem en de taakomgeving zelf te realiseren. 
Deze vergelijking van de relatie tussen teamontwikkeling en WFMS maakt inzichtelijk 
dat het gebruik van een WFMS de communicatie tussen medewerkers wezenlijk 
verandert. Niet alleen de dwingendheid van een WFMS, of een andere werkvolgorde 
heeft invloed op de interactie in het team, maar ook de mate waarin een WFMS het 
werkproces ondersteunt (breedte van ondersteuning).  
 
In deze paragraaf is begonnen met het beantwoorden van de vraag of het gebruik van 
WFMSen en het concept van semi-autonome teams deels tegenstrijdig concepten zijn. 

                                           
95 Het PAN-Vel team wijkt qua vermogen tot zelfregulatie en leiderschap af van de andere teams, omdat 
de teamleider tijdelijk is weggevallen, de teamleden zijn hierdoor meer verantwoordelijkheid gaan 
nemen. Ook toen een projectbewerker de teamleider tijdelijk verving, bleef die verhoogde betrokkenheid 
van de teamleden bestaan. 
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Nu is de invloed van WFMS op teamontwikkeling zichtbaar geworden. De volgende 
stap is om antwoord te geven op de vraag of de twee concepten, WFMS en semi-
autonome teams, tegenstrijdige concepten zijn. 
 
7.5 Tegenstelling WFMS en zelfregulatie 

Er bestaat een spanning tussen het gebruik van het WFMS (staandaardisatie) en 
zelfregulatie, want teams moeten rekening houden met het uniforme karakter van het 
systeem. Wijzigingen in het WFMS moeten centraal gebeuren in verband met de 
uniformering van de bedrijfsprocessen. Belemmert dit de ontwikkeling van semi-
autonome teams? Niet voor teams waar de standaardisatie van het werkproces al groot 
is. Voor de breed ondersteunde teams verandert de mate van standaardisatie dan ook niet 
zo ingrijpend. De teams die minder breed ondersteund worden, verzetten zich echter 
sterk tegen de standaardisatie van het werkproces en de output. Deze teams ervoeren 
voor de invoering van het WFMS juist veel zelfregulatie.  
 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven beperkt het WFMS vooral de zelfregulatie 
aangaande de arbeidsdeling96: de teams kunnen de uitkomsten van fase 1 en 2 van de 
teamontwikkeling niet zelf bepalen. Deze twee fasen zijn door het management en de 
ontwerpers reeds ingevuld. Tegenover deze beperking staat dat teams zich (zonder 
andere belemmerende situatiekenmerken) sneller lijken te kunnen ontwikkelen in de 
richting van een semi-autonoom team. 
 
Voor de breed ondersteunde teams geldt, dat het WFMS het werk efficiënter kan maken 
als het team voldoende ruimte heeft – slack – om tot een goede toe-eigening te komen. 
Deze verhoogde efficiency kan ertoe leiden dat een team ruimte krijgt om andere niet-
routine zaken op te pakken. Bij deze niet-routine zaken ervaart het team haar vermogen 
tot zelfregulatie, omdat deze activiteiten niet ondersteund worden door WFMS. De 
noodzaak voor zelfregulatie is vooral gelegen in onzekerheden van grenstransacties en 
noodzakelijke technische samenwerking. 
 
Dus het dwingende karakter van WFMSen zorgt ervoor dat de ‘ervaren zelfregulatie’ 
afneemt bij routineprocessen indien deze voor de invoering van het WFMS nog niet 
sterk gestandaardiseerd waren. De teams waar het WFMS het standaardproces breed 
ondersteunt, hebben nu ruimte om niet-routine processen aan te passen, als er voldoende 
slack aanwezig is. Hoewel alle teams het dwingende karakter van het WFMS als 

                                           
96 Deze is echter tegen de intentie van het WFMS wel te ‘ontduiken’ zoals het PAN-Zg team laat zien. 
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negatief ervaren, ervaren de teams die breder ondersteund worden door het WFMS ook 
voordelen van het systeem, terwijl de minder breed ondersteunde teams die niet ervaren. 
 
Belangrijk punt bij de toe-eigening van innovatie is hoe de situatie voor de verandering 
was. Dit beïnvloedt vooral de ‘ervaren zelfregulatie’. Was er voor de verandering reeds 
veel ruimte voor zelfregulatie, dan zal de invoer van WFMS de ‘ervaren zelfregulatie’ 
sterk doen afnemen. In het geval er voor de verandering reeds weinig ruimte was voor 
zelfregulatie, dan zal de ‘ervaren zelfregulatie’ niet afnemen.   
Zoals in dit en het vorige hoofdstuk duidelijk is geworden zijn de teams ondanks 
WFMSen nog steeds in staat om de feitelijke werkwijze te laten afwijken van de 
officiële werkwijze. De teams gebruiken hier vooral zelfregulatie om onzekerheden in 
grenstransacties weg te nemen en te voorzien in noodzakelijke technische 
samenwerking tussen teamleden.  
Het WFMS heeft niet kunnen veranderen dat teams afwijken van de gewenste 
werkwijze. Wel is een aantal belemmeringen opgeworpen door het WFMS en 
veroorzaakt het systeem in de onderzochte hoofdcase een focus op de individuele 
werkvoorraad en de individuele klantvraag ten koste de gezamenlijke werklast en de 
collectieve klantenvraag. Dit komt door het individueel gebruik van de WFMS-werkbak 
(zie §7.3.4: interne en externe scope) en de regionale werkverdeling.  
 
Een belangrijke reden waarom de ‘ervaren’ zelfregulatie afwijkt van de feitelijke 
zelfregulatie is gelegen in het feit dat de teams ook beslissingen wilden nemen over 
zaken die het begrip zelfregulatie ontstegen. Zaken waar de teams geen invloed op 
konden uitoefenen betroffen bijvoorbeeld beslissingen over zelfbestuur. De mate waarin 
teams over zelfbestuur beschikken is niet toegenomen97.  
 
Zoals in §1.1  is aangeven zijn de twee door Jaffee (2001) beschreven fundementele 
tegenstellingen bij het organiseren van een arbeidssysteem ook te verwachten bij de 
invoering van WSFMen en bij de invoering van het concept semi-autonome teams. 
Duidelijk is geworden dat in de situatie waar voldoende slack aanwezig is bij een team 
deze twee innovaties elkaar in positieve zin aanvullen. Dit is inzichtelijk gemaakt in de 
onderstaande Tabel 7.3. De tegengestelde relatie tussen de twee variabelenparen werkt 
voor de twee innovaties de andere kant uit.  

                                           
97 Wellicht is de mate van zelfbestuur zelfs afgenomen omdat uniformering tussen verschillende 
bedrijfsonderdelen minder ruimte laat voor zelfbestuur op teamniveau: dit zou onvermijdelijk tot 
verschillen tussen teams leiden.  
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Tabel 7.3: Bij voldoende slack vullen de twee innovaties elkaar in positieve zin aan. 
                    Invoering concept 
variabelen 

WFMS semi-autonome teams  

Beheersing   toename afname 
Commitment afname toename 
Differentiatie toename afname 
Integratie afname toename 

 
Op basis van voorgaande analyse van de case is duidelijk geworden dat de invoering 
van het WFMS leidt tot een toename van de beheersing van de medewerkers en tot een 
afname van de commitment van de medewerkers. Dit wordt door het concept semi-
autonome teams gecompenseerd omdat voor deze innovatie de relatie omgekeerd is. 
Tegelijkertijd leidt de invoering van het WFMS tot een toename van de differentiatie en 
een afname van de integratie, ook hier compenseert de invoering van het concept semi-
autonome teams deze werking omdat ook hier de relatie tussen de variabelen 
omgekeerd is.  
In functionele zin compenseren de twee innovaties elkaars werking en in sociale zin 
ervaren de gebruikers geen tegenstelling tussen de twee innovaties als er voldoende 
slack aanwezig is. 
De teams waar slack afwezig is beleven wel een tegenstelling tussen de twee innovaties. 
In functionele zin omdat de structurerende werking van het WFMS zelfregulatie 
bemoeilijkt en in sociale zin omdat de teams zich gefrustreerd voelen in hun pogingen 
om de twee innovaties overeenkomstig de intentie te gebruiken. 
 
7.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk werden de verschillen in toe-eigening van de innovaties beschreven en 
verklaard in termen van teamleren (deelvraag 3 en 4) en werd geanalyseerd welke 
interactie tussen het WFMS en semi-autonome teams daarbij optrad (deelvraag 5).  
 

7.6.1 Beschrijving en verklaring van toe-eigening van innovaties als een 
teamleerproces  

De toe-eigening van het WFMS en semi-autonome teams is beschreven in drie 
teamleerpatronen (§7.2): ‘behoudende toe-eigening’, ‘inpassende toe-eigening’ en 
‘volledige toe-eigening’. 
Het eerste patroon is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de oude werkwijze. 
Bij het tweede patroon ontstaat een nieuwe werkwijze waarbij de verandering wordt 
ingepast binnen het bestaande referentiekader van het team. Deze twee patronen zijn in 
de terminologie van Argyris en Schön (1996) single-loop leren. Bij het derde patroon is 
de gemeenschappelijke betekenisgeving veranderd en in overeenstemming met de 
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intentie van de innovatie gebracht (het bestaande referentiekader is veranderd). Argyris 
en Schön (1996) zouden van double-loop spreken.  
De verklaringen waarom de teams zich het systeem op verschillende manieren toe-
eigenen zijn te vinden in de contingentietheorie. De fit tussen het arbeidssysteem, de 
taakomgeving en de teamkenmerken is niet goed. Uiteindelijk bereikt elk team een 
andere fit, waardoor de feitelijke werkwijze afwijkt van de formele werkwijze in de 
teams. 
Het eerste en tweede proceskenmerk laten zien dat de teams voldoende resources nodig 
hebben om het arbeidssysteem, de taakomgeving en de teamkenmerken 
overeenkomstig de intentie van het management af te stemmen. Ontbreken deze 
resources dan draagt dit bij aan een behoudende of inpassende toe-eigening van de 
innovatie. 
 
Of het derde proceskenmerk – gebruik en opslag – bij draagt aan het behouden of 
creëren van gemeenschappelijke betekenis wordt sterk bepaald door de breedte van de 
ondersteuning en de mate van regulering. Zijn er onvoldoende mogelijkheden om het 
regulerende karakter van het WFMS te ontwijken vanwege lokale afwijkende behoefte, 
dan verloopt de toe-eigening niet overeenkomstig de intentie van het WFMS en kan het 
team ook te weinig de door haar gewenste (afwijkende) gemeenschappelijke 
betekenisgeving opslaan in het WFMS.  
Proceskenmerk 4 laat zien datde wijze van gebruik van de werkbakken bij drie van de 
vier teams leidt tot een sterke interne scope. Hierdoor richten de teamleden van deze 
teams zich sterk richten op de eigen individuele werklast. Deze individualisering 
bemoeilijkt de gemeenschappelijke betekenisgeving over de innovatie in het team. 
Analoog hieraan is ook bij de externe scope sterk gericht op de individuele klantwens. 
Het gebruik van de werkbak verruimt bij één team de interne en externe scope tot de 
gemeenschappelijke werkvoorraad en het gehele klantenbestand.  
 
Tot slot verklaart het vijfde proceskenmerk waarom teams met weinig ervaring met een 
oude werkwijze en een leiderschapsstijl die overeenkomt met de intentie van de 
innovatie, de innovatie overeenkomstig de intentie kunnen toe-eigenen. Voor teams 
waar veel ervaring is met de oude werkwijze en een directieve leiderschapstijl verloopt 
de toe-eigening meer behoudend of inpassend, waardoor de toe-eigening van de 
innovatie minder in overeenstemming is met de intentie.  
 

7.6.2 Interactie tussen WFMS en semi-autonome teams  

De invloed van WFMS op teamontwikkeling zou ik willen omschrijven als ‘het 
bevrijdende harnas’. Duidelijk is dat WFMS de bewegingsvrijheid van de teams 
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beperkt (regulering). Maar juist voor de breed ondersteunde teams schept het ook 
ruimte. Het WFMS voert een aantal taken uit voor de medewerkers, waardoor deze 
medewerkers meer ‘ruimte’ hebben om zich te ontwikkelen op andere terreinen. Een 
team moet echter wel voldoende ‘slack’ hebben om van dit voordeel gebruik te kunnen 
maken. Breed ondersteunde teams lijken zich sneller te ontwikkelen als team, wanneer 
tenminste voldaan wordt aan de randvoorwaarde van voldoende slack. Bij teams waar 
aan deze condities van voldoende slack en een brede ondersteuning wordt voldaan 
gelden de fundementele tegenstellingen van het organiseren zoals beschreven door 
Jaffee (2001) niet in functionele en niet in sociale zin. 
Daarmee is geconcludeerd dat de concepten standaardisatie en zelfregulatie geen 
tegenstrijdige concepten zijn. De teams blijven ondanks het dwingende karakter van 
standaardiserende WFMS in staat om de feitelijke werkwijze af te laten wijken van de 
officiële werkwijze (functionele zin). Wel heeft het WFMS belemmeringen opgeworpen 
die de ‘ervaren’ zelfregulatie hebben verkleind (sociale zin). Over de drie soorten 
beslissingen die een semi-autonoom team idealiter zou moeten kunnen nemen (zie ook 
§4.2) is te zeggen dat in de onderzochte context de teams geen beslissingen over 
zelfbestuur konden nemen, maar wel dat de teams wel beslissingen over hun 
onafhankelijkheid kunnen nemen, en beslissingen over zelfregulatie. 
In hoeverre en in welke mate zijn de verschillende soorten zelfregulatie nodig door 
onzekerheid in de taakomgeving? Zelfregulatie bleek vooral nodig om onzekerheden in 
grenstransacties te verhelpen en om noodzakelijke technische samenwerking te 
realiseren. Het WFMS helpt de onzekerheden in omzettingen te verhelpen verkleind, 
omdat het WFMS gericht is op standaardisatie.  
Tot slot ontbrak het de teams aan autonomie om beslissingen in de zin van zelfbestuur te 
nemen. De teams ervoeren dit ontbreken van zelfbestuur als een afname van het 
vermogen van zelfregulatie. Het soort beslissingen waaraan gerefereerd wordt had niet 
als doel om bepaalde onzekerheden in het primaire proces weg te nemen, maar waren 
fundamenteler van aard. 
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Hoofdstuk 8 Conclusie 
 

8.1 Inleiding 

De antwoorden op de onderzoeksvragen herhaal ik hier kort (§8.2). Vervolgens ga ik 
verder met het bespreken van de conceptuele gevolgtrekkingen uit het onderzoek (§8.3) 
en de implicaties voor de praktijk (§8.4). En tot slot geef ik richtingen aan voor 
vervolgonderzoek (§8.5). 
 
8.2 Verklaring voor verschillen in toe-eigening 

Het onderzoek is opgedeeld in een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. 
Achtereenvolgens worden de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd. 
 

8.2.1 Vooronderzoek  

Het vooronderzoek bestond uit een caseonderzoek bij acht bedrijven waar recentelijk 
een WFMS was ingevoerd. Hieruit bleek dat invoering van WFMSen samenhing met 
één of meer van de volgende intenties: het verhogen van de efficiency van de besturing 
van het werkproces; WFMSen vloeien vaak voort uit en bieden ondersteuning aan een 
BPR-traject; de invoering van WFMSen worden vaak gecombineerd met de invoering 
van horizontaal georiënteerde organisatiestructuren en semi-autonome teams (deelvraag 
1, §2.5 en §4.5). Daarnaast is duidelijk geworden dat in de praktijk de koppeling van 
WFMSen en het gebruik van semi-autonome teams inderdaad voorkomt.  
Uit het literatuuronderzoek (§2.2) blijkt dat weinig bekend is over de sociaal-
organisatorische gevolgen van het gebruik van WFMS. Het vooronderzoek heeft de 
volgende proposities over de gevolgen van de invoering van WFMSen opgeleverd: 
♦ WFMS-implementaties vloeien veelvuldig voort uit eerder doorlopen BPR-trajecten, 

en de invoering van WFMS gaat veelvuldig gepaard met de invoering van een 
horizontaal georiënteerde, op semi-autonome teams gebaseerde organisatiestructuur. 
Deze nieuwe organisatiestructuur omvatte bij vier casebedrijven semi-autonome 
teams. 

♦ belangrijke motieven voor de keuze van het management voor de gecombineerde 
invoering van een WFMS en een horizontale organisatiestructuur zijn wijzigingen 
(met name ‘veeleisendere/mondigere klanten’) die optreden in de omgeving van de 
organisatie. Deze veranderingen zetten het management er toe aan meer waarde te 
hechten aan de klanttevredenheid.  
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♦ de invoering van administratieve WFMSen leidt tot veranderingen in de 
structuurvariabelen van de organisatie. Meest in het oogspringend zijn een toename 
van de formalisatie, een toename van de standaardisatie, toename van centralisatie en 
van specialisatie. Wijzigingen in contextuele dimensies hebben betrekking op: 
toename van analyseerbaarheid van de technologie, veranderingen in de omgeving, 
aanpassingen van doelen en strategie. 

♦ opmerkelijk is dat de toegenomen transparantie door het gebruik van het WFMS niet 
resulteert in een meer decentrale afstemming. Daarnaast blijkt de beheersfunctie van 
het WFMS dwingend en opjagend te werken. Het vermogen van een WFMS om 
continue taken toe te wijzen (push) ervaren de gebruikers als een verhoging van de 
werkdruk.  

♦ binnen de onderzochte case komen twee patronen naar voren. In het eerste patroon 
wordt het WFMS ingezet om te reageren op de dynamiek in de omgeving van de 
organisatie. Er ontstaan nieuwe taken voor teamleden worden doordat het WFMS 
een aantal tijdrovende taken automatiseert en informatiseert. In het tweede patroon 
gebruiken de bedrijven het WFMS ook voor het automatiseren en informatiseren 
van een aantal taken, maar de medewerkers krijgen er hier geen andere, nieuwe 
taken bij.  

♦ bij patroon 1 leidt het gebruik van het WFMS tot toename van ‘heads up’ werk, en is 
het gebruik van het WFMS te typeren als in de gereedschapmetafoor (zie §1.2). Bij 
patroon 2 daarentegen leidt het gebruik van het WFMS tot een toename van ‘heads 
down’ werk, en is het gebruik van het WFMS te typeren als in de machine-metafoor. 

♦ voor het hoofdonderzoek is een case waar het eerste patroon zich voordoet het meest 
interessant omdat de noodzaak voor leren bij dit soort teams groot wordt geacht.   

 

8.2.2 Hoofdonderzoek 

Het hoofdonderzoek moet antwoord geven op de vraag: waarin en waardoor verschillen 
toe-eigeningsprocessen van elkaar bij centraal doorgevoerde innovaties. Ik beantwoord 
deze vraag in drie stappen: verschillen tussen teams, toe-eigening als leerproces en de 
interactie tussen het WFMS en semi-autonome teams. 
 
VERSCHILLEN TUSSEN TEAMS  
In Tabel 6.5 (p. 113) komen als belangrijkste verschillen naar voren dat: de breedte van 
de ondersteuning van de teams door het technisch systeem verschilt. Daarnaast zijn er 
de volgende verschillen tussen de teams: de fysieke nabijheid verschilt sterk, en ook de 
ervaring met de werkwijze en samenwerking in het team. Deze verschillen resulteren in 
de volgende variatie in het gebruik van de innovaties: ‘naadloos het formele werkproces 
volgen’ tot ‘rommelen’ en ‘om het systeem heen moeten werken’.  
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TOE-EIGENING ALS LEERPROCES 
Ik heb drie leerpatronen van toe-eigening onderscheiden (§6.3). Deze indeling is 
ontstaan door te kijken of de toe-eigening van de twee innovaties al dan niet 
overeenkwam met de intentie van de innovatie en of het teamleren getypeerd moest 
worden als behoudend of als creërend. Behoudende toe-eigening doet zich voor als het 
proces van teamleren resulteert in het behouden van bestaande gemeenschappelijke 
betekenisgeving. Inpassende toe-eigening doet zich voor als de nieuwe werkwijze wordt 
ingepast in de bestaande gemeenschappelijke betekenisgeving. En volledige toe-
eigening doet zich voor als het  team leert de innovatie overeenkomstig de intentie toe te 
eigenen.  
 
De verklaringen waarom de teams zich het systeem op verschillende manieren toe-
eigenen zijn te vinden in het ontbreken van een fit tussen arbeidssysteem, taakomgeving 
en teamkenmerken (zie ook §7.3 en Tabel 7.1). Voldoende resources zijn nodig om het 
arbeidssysteem, de taakomgeving en de teamkenmerken overeenkomstig de intentie van 
het management af te stemmen. Ontbreken deze resources, dan draagt dit bij aan een 
behoudende of inpassende toe-eigening van de innovatie omdat er te weinig 
mogelijkheid is voor reflectie en interactie (proceskenmerk 1 en 2). Of het derde 
proceskenmerk – gebruik en opslag – bijdraagt aan het behouden of creëren van 
gemeenschappelijke betekenis wordt sterk bepaald door de breedte van de 
ondersteuning en de mate van regulering. Zijn er onvoldoende mogelijkheden om het 
regulerende karakter van het WFMS te ontwijken vanwege lokale afwijkende behoefte, 
dan verloopt de toe-eigening niet overeenkomstig de intentie van het WFMS en kan het 
team ook te weinig de door haar gewenste (afwijkende) gemeenschappelijke 
betekenisgeving opslaan in het WFMS.  
Proceskenmerk 4 laat zien dat de wijze van gebruik van de werkbakken bij drie van de 
vier teams leidt tot een sterke interne scope. Deze individualisering (sterk richten op de 
eigen werklast) bemoeilijkt de gemeenschappelijke betekenisgeving over de innovatie in 
het team. Analoog hieraan is ook bij de externe scope sterk gericht op de individuele 
klantwens. Slechts bij één team verruimt het gebruik van de werkbak de interne en 
externe scope tot de gemeenschappelijke werkvoorraad en het gehele klantenbestand.  
 
Tot slot verklaart het vijfde proceskenmerk waarom teams met weinig ervaring met een 
oude werkwijze en een leiderschapsstijl die overeenkomt met de intentie van de 
innovatie, de innovatie overeenkomstig de intentie kunnen toe-eigenen. Voor teams 
waar veel ervaring is met de oude werkwijze en een directieve leiderschapstijl verloopt 
de toe-eigening meer behoudend of inpassend, waardoor de toe-eigening van de 
innovatie minder in overeenstemming is met de intentie. 
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INTERACTIE WFMS EN SEMI-AUTONOME TEAMS  
Tot slot is als antwoord op vraag 5, of de interactie tussen het WFMS en het gebruik van 
semi-autonome teams tot problemen in de toe-eigening van deze concepten leidt, 
geconcludeerd dat dit geen deels tegenstrijdige concepten zijn. De teams blijken zowel 
in staat het standaardiserende WFMS te gebruiken en tegelijkertijd een fit te realiseren 
tussen het arbeidssysteem, de taakomgeving en de teamkenmerken. Hieruit blijkt dat 
alle teams in staat zijn tot zelfregulatie.  
Opmerkelijk is het dan ook dat drie van de vier onderzochte teams weinig zelfregulatie 
ervaren door de dwingendheid van het WFMS. De ervaring van een geringe mate van 
zelfregulatie wordt veroorzaakt door een begripsverwarring. Bij het begrip semi-
autonome teams en zelfregulatie verwachten de teams ook over meer autonomie te 
beschikken dan bedoeld met het begrip zelfregulatie. De teams verwachten ook over 
zelfbestuur te beschikken (Susman, 1979), maar dat hebben ze niet.  
 
Wel blijkt dat bij voldoende slack in de teamorganisatie het WFMS zorgt voor een 
versnelde teamontwikkeling: ‘het bevrijdende harnas’ (zie ook §7.4). De regulerende 
werking van het WFMS beperkt enerzijds de bewegingsvrijheid van een team. Maar bij 
de breed ondersteunde teams schept het WFMS ook ruimte voor leren, doordat het 
WFMS een aantal tijdrovende taken automatiseert en informatiseert. Hierdoor kunnen 
gebruikers van het WFMS zich ontwikkelen als semi-autonoom team (zie ook §8.3). In 
een setting waar het WFMS als een bevrijdend harnas functioneert en ook semi-
autonome teams zijn ingevoerd, wordt de ‘tegenstelling bij het organiseren’ (Jaffee, 
2001) opgeheven omdat de twee innovaties elkaar in positieve zin aanvullen zoals 
inzichtelijke gemaakt in Tabel 7.3. Dus in functionele zin compenseren ze elkaars 
werking en in sociale zin beleven de gebruikers de tegenstelling tot de twee innovaties 
niet sterk. 
De teams waar slack afwezig is beleven wel een tegenstelling tussen de twee innovaties. 
In functionele zin omdat de structurerende werking van het WFMS zelfregulatie 
bemoeilijkt en in sociale zin omdat de teams zich gefrustreerd voelen in hun pogingen 
om de twee innovaties overeenkomstig de intentie te gebruiken. 
 
8.3 Conceptuele gevolgtrekkingen van het onderzoek 

Het gelijktijdig gebruiken van verschillende perspectieven blijkt zeer zinvol om 
verschillen tussen toebedeelde en ervaren zelfregulatie te verklaren. Vervolgens ga ik in 
op de noodzaak van slack bij veranderingsprocessen. Daarna bespreek ik de benodigde 
modificatie van fasemodellen voor teamontwikkeling binnen de onderzochte setting. Tot 
slot bespreek ik de consequenties voor team- en organisatieleren. 
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8.3.1 Contingentietheorie 

Door gebruik te maken van de contingentietheorie is duidelijk geworden dat er een meer 
gedetailleerde afstemming nodig is tussen arbeidssysteem, taakomgeving en 
teamkenmerken. Dit is nodig om tegemoet te komen aan de lokale verschillen bij de 
teams. Dit onderzoek heeft immers laten zien dat op basis van de formeel 
geïmplementeerde innovatie niet de gewenste verandering wordt bereikt. De formeel 
ingevoerde innovaties leiden niet tot een goede fit tussen arbeidssysteem, taakomgeving 
en teamkenmerken. Dit blijkt te kunnen verklaren waarom teams zich verzetten tegen 
deze formele invulling als bedoeld door het management. Elk van de teams realiseert 
een andere fit waardoor de feitelijke werkwijze afwijkt van de formele werkwijze in de 
teams. Een meer gedetailleerde en gedifferentieerde invoering van dit soort innovaties in 
het arbeidssysteem is wellicht toch nodig. Efficienter is het wellicht om teams de 
benodigde slack te geven om hun eigen ‘mini-fit’ te bewerkstelligen binnen de 
algemene kaders. 
 

8.3.2 Appropriation theorie  

De case in het hoofdonderzoek heeft laten zien dat de toe-eigening van gelijke, sterk 
structurerende systemen bij verschillende teams toch anders verloopt98 (Tabel 6.5). Dit 
geeft een verdergaande ondersteuning van het begrip interpretatieve flexibiliteit. Ook 
WFMSen, ICT-applicaties die er bij uitstek op zijn gericht om het gehele werkproces te 
coördineren en te beheersen, kunnen het afhandelen van het werk slechts gedeeltelijk 
bepalen en de betekenis die de verschillende teams aan het systeem geven verschilt. Dat 
deze interpretatieve flexibiliteit ook geldt voor een op standaardisatie gerichte ICT-
applicatie is een extra versterking van de appropriation theorie (Barley, 1986; 
Orlikowski en Robey, 1991; Walsham en Han, 1991; Orlikowski, 1992b; en De Sanctis 
en Poole, 1994, Sahay en Robey, 1996).  
Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de appropriation theorie niet alleen toepasbaar 
is op ICT. Want behalve het concept workflowmanagement is ook het concept semi-
autonome teams in dit onderzoek bestudeerd als een toe-eigeningsproces dat door een 
team uiteindelijk werd vastgelegd in artefacten99. Dit maakt duidelijk dat de 
                                           
98 Bij de onderzochte cases in het vooronderzoek was reeds gebleken dat de toe-eigening door de 
gebruikers in een aantal gevallen anders is dan de intentie van het management. Dat wil echter nog niet 
zeggen dat de interpretatieve flexibiliteit opgaat voor WFMSen, maar ‘interpretatieve flexibiliteit’ zou 
een goede verklaring kunnen zijn voor het feit dat de wens en de realiteit verschillen. 
99 Voorbeelden van dit soort artefacten waarmee de samenwerking in het team is vastgelegd zijn: het 
gezamenlijke koffiedrinken, het overdragen van het werk tussen projectbewerkers met papieren dossier 
en de inrichting van een dossierkast en het gebruik van een excelsheet voor de verdeling van de 
werkvoorraad tussen de teamleden (zie ook §6.5.3). 
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toepasbaarheid van de appropriation is uit te breiden naar andere dan ICT-innovaties in 
de arbeidsorganisatie. De theorie is toepasbaar op innovaties, die vanuit een 
interpretatief paradigma zijn te beschouwen als structurerende artefacten.  
 

8.3.3 Wisselen tussen perspectieven en ervaren zelfregulatie 

Op basis van de contingentietheorie is te voorspellen dat teams met een onzekere 
taakomgeving meer zelfregulatie nodig hebben en dit ook toebedeeld zouden krijgen 
door het management (Perrow, 1970; Susman, 1979). Op basis hiervan is te verwachten 
dat deze teams ook meer zelfregulatie zouden ervaren.  
De feitelijke situatie is dat bij het team met de laagste onzekerheid in de taakomgeving 
de ervaren zelfregulatie het hoger is. Daarnaast blijkt dat de teams met een meer 
onzekere taakomgeving geen zelfregulatie ervaren, maar wel de vrijheid nemen om de 
‘innovatie te negeren’. Het onderzoek heeft laten zien dat het deze teams lukt om de 
formele werkwijze te negeren of de innovatie in te passen in hun feitelijke werkwijze. 
De teams eigenen zich de innovatie op deze manier toe om de door hen gewenste output 
te realiseren. 
De combinatie van de contingentiebenadering en de interpretatieve benadering van de 
appropriation kunnen een goede verklaring geven. De teams die de innovatie niet 
overeenkomstig de intenties toe-eigenen, gebruiken de ‘interpretatieve flexibiliteit’ van 
het systeem om een zo goed mogelijke fit te laten ontstaan.  
 
De meerwaarde in de analyse van dit onderzoek is het regelmatig wisselen tussen 
contingentie- en interpretatieve benadering: dit bleek een vruchtbare aanpak. Het 
wisselen tussen perspectieven kan meer verklaren dan één van de perspectieven 
afzonderlijk (Morgan, 1996) omdat deze theorieën elkaar kunnen aanvullen bij het 
begrijpen van fenomenen (zie verder Sorge, 2002; Burell, 2002).  
 
Het combineren van de verschillende perspectieven – zowel fit als fitting – in de analyse 
liet zien aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de faciliterende werking van 
het WFMS-harnas te realiseren. De tweede uitkomst van deze aanpak is dat ook de 
belemmerende werking van het WFMS-harnas zichtbaar wordt. Ten derde wordt de 
wisselwerking zichtbaar tussen disciplinering en zelfregulatie in teamontwikkelings-
processen. En tot slot maakt de combinatie het mogelijk om met de historische 
bepaaldheid van teamleren om te gaan. Duidelijk is geworden dat teamkenmerken een 
belangrijke rol spelen in de wijze van toe-eigening van innovaties door de teams. 
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8.3.4 Organisatie ontwerp principes: ‘slack’ voor het bevrijdende harnas 

Te stellen is dat een aantal theorieën en concepten bij de verklaring van vergelijkbare 
ontwikkelingsprocessen vaak verwaarloosd worden. Aan de hand van de 
organisatietheorie stel ik dat er altijd slack nodig is bij een veranderingsproces. Slack 
zou in elk geval tijdelijk moeten worden toebedeeld, anders wijkt de feitelijke uitkomst 
onbedoeld af van de intentie zoals naar voren komt bij de hoofdcase (zie ook §4.6). 
 
In de onderzochte hoofdcase (hoofdstuk 5) is er geen extra slack toebedeeld. Bij de 
teams waar reeds voldoende slack aanwezig was, functioneert het WFMS als een 
bevrijdend harnas. Deze teams ondervonden verhoudingsgewijs weinig hinder van de 
basale (regulerende) functionaliteit van het WFMS, en kregen tegelijkertijd de 
mogelijkheid om zich sneller te ontwikkelen op andere terreinen (zie ook §6.5).  
De teams die geen extra slack hebben, ervaren deze voordelen niet, en gebruiken hun 
mogelijkheden voor zelfregulatie (die altijd aanwezig zijn) voor het behoudend of 
inpassend toe-eigenen van de innovatie. 
 

8.3.5 Fasemodel voor teamontwikkeling 

De modificatie van het fasemodel voor teamontwikkeling (§2.3.2) is er in gelegen dat de 
teamontwikkeling een sprong kan maken in situaties waar centraal ingevoerde 
innovaties – zoals een WFMS – het primaire werkproces breed ondersteunen. De eerste 
twee fasen (taakverbreding en taakverrijking) worden in meer of mindere mate 
‘gerealiseerd’ in het ontwerp van de innovatie. Dit creëert een keurslijf of harnas 
waarbinnen de arbeidsdeling in een team is vormgegeven100. Maar tegelijk biedt deze 
beperking de mogelijkheid – voor teams met voldoende slack – dat het WFMS werkt 
als het bevrijdende harnas: het team ontwikkelt zich versneld in fase drie en vier 
(samenwerking en double-loop leren & grensmanagement) van het model. Deze 
snellere ontwikkeling uit zich vooral in ervaren en gebruiken van het vermogen tot 
zelfregulatie. Het patroon dat hiermee ontstaat is dat van ‘volledige toe-eigening’.  
Voldoende slack kan leiden tot teams die de innovaties volledig toe-eigenen en waar het 
WFMS functioneert als een ‘bevrijdend harnas’. Teams zonder slack kenmerken zich 
door een behoudende en inpassende toe-eigening, waarbij het WFMS functioneert als 
een ‘piepend en knellend harnas’ waaraan men gaat sleutelen of dat men geheel of 
gedeeltelijk naast zich neerlegt. 

                                           
100 Breed door het WFMS ondersteunde teams hebben weinig invloed op fase 1 en 2 (taakverbreding en 
taakverrijking), deze zijn al vastgelegd in het WFMS tijdens het ontwerp. Het WFMS is hier 
dwangmatig, het stuurt de toe-eigening van dit deel van het concept van semi-autonome teams. Reflectie 
over de inrichting van dit deel van het werkproces, ontbreekt bij de betrokken teams. 



 
 

 
162 

8.3.6 Belemmeringen in  teamleerproces 

Teamleren wordt op verschillende manieren belemmerd in de organisatie (zie §6.7). 
Er zijn twee belangrijke twee redenen voor deze belemmeringen: (1) teams houden vast 
aan bestaande ‘stabiele kennisstructuren’ en (2) teams kunnen moeilijk reflecteren op de 
eigen werkwijze.  
1. De stabiele structuren – ik noem dit gemeenschappelijke betekenis die is vastgelegd 

in artefacten – worden zichtbaar bij de teams met het situatiekenmerk: veel ‘ervaring 
als team’. Deze teams kunnen de eigen stabiele kennisstructuren niet ter discussie 
stellen omdat ze (te) vanzelfsprekend zijn, of – negatief geformuleerd – vastgeroest 
zijn. Iedereen gelooft er volledig in, dit past in de verklaring van Probst en Büchel 
(1997) over cognitieve overtuigingen. 

2. Daarnaast blijkt bij de teams met als situatiekenmerk: meer ‘bloedgroepen’, dat de 
stabiele kennisstructuren in werkelijkheid flinterdun en breekbaar zijn en ook deels 
politiek. Daarom is men bang deze ter discussie te stellen omdat het wankele 
evenwicht wordt verstoord. In deze situatie wordt stabiliteit gekoesterd vanuit een 
politieke motivatie.  

Dit bevestigt Coopeys stelling dat politieke processen onderdeel uitmaken van het 
fenomeen organisatieleren (zie ook 4.6.3). In dit geval is de invloed van politieke 
processen negatief: ze verhinderen leren. 
 
8.4 Praktische gevolgtrekking uit het onderzoek  
KLASSIEKE LESSEN UIT DE SOCIOTECHNIEK 
Een eerste les voor de praktijk is dat nog steeds de klassieke lessen van de sociotechniek 
niet volledig zijn doorgedrongen in de praktijk (§4.6). Terwijl in het ontwerp van de 
innovatie wél rekening is gehouden met principes als: ‘de werkgroep staat centraal’; en 
‘redundancy of functions’ in plaats van ‘redundancy of parts’ heeft dit in het proces van 
toe-eigenen van het concept van semi-autonome teams een andere uitkomst gekregen. 
Door het ontbreken van competenties of het vasthouden aan bestaande taken is de 
flexibele inzetbaarheid van een aantal teams in de praktijk niet toegenomen. De wijzen 
van ontwerp en toe-eigening van de werkbak van het WFMS kwam ook duidelijk niet 
overeen met het principe van het centraal stellen van de werkgroep.  
Het principe dat er meer waarde wordt gehecht aan het discrete deel van de taak, dan 
aan het voorschrijvende deel is moeilijk te realiseren in het WFMS. Toch blijft dit een 
belangrijk punt, daar het voorschrijvende van WFMS veelal als negatief werd 
beschouwd.  
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BELANG VAN LOKALE VERSCHILLEN EN BETROKKENHEID 
Lokale verschillen zijn een belangrijke reden gebleken waarom de toe-eigening van de 
twee innovaties tussen teams sterk verschilt. Praktische les hieruit is dat lokale 
verschillen moeten worden betrokken bij het ontwerp- en implementatieproces. Vooral 
aandacht voor verschillen in teamkenmerken zijn van belang om de intenties van het 
management ook feitelijk te realiseren.  
Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de feitelijke toe-eigening lokaal (hier op 
teamniveau) moet plaatsvinden101 (Scott Morgan, 1991). In de praktijk betekent dit dat 
bij vergelijkbare innovatieprocessen goed gekeken moet worden naar de lokale werk-
wijze en functionaliteiten die nodig zijn voor deze lokale situaties. Er moet worden 
nadacht over het te volgen verandertraject van de lokale werkwijze naar de officiële 
werkwijze. Er lijken twee oplossingen te bestaan: 
♦ om tegemoet te komen aan de lokale verschillen zijn er lokale ontwikkelmaatregelen 

nodig en moet er tenminste tijdelijk slack toebedeeld worden.  
♦ of de organisatie moet kiezen niet alles van te voren te regelen en de teams slack 

geven. Hiervoor moet het management wel bereid zijn discretie te accepteren voor 
het resultaat. 

 
ONMOGELIJKHEID VAN STANDAARDISATIE 
Een tweede praktijkles is dat de intentie van het management om bij meer bedrijfsonder-
delen en/of teams eenzelfde ‘gestandaardiseerd werkproces’ in te voeren met behulp van 
een WFMS niet realistisch is als de feitelijke werkwijzen en teamkenmerken 
verschillen. Het willen uniformeren van lokaal verschillende situaties leidt dan tot een 
toename van verschillende werkwijze in plaats van een afname102. Hiervan vormen de 
cases in het hoofdonderzoek een goed voorbeeld. Wat nodig is voor uniformering of 
standaardisatie van werkprocessen is het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende – 
dus aangepaste –  teamontwikkelingsprojecten. 
 
BELEMMERINGEN VAN TEAMLEREN 
Er kwamen twee factoren: cognitieve overtuiging (stabiele kennisstructuren) en de 
politieke motivatie (kwetsbare consensus), naar voren die het teams moeilijk kunnen 

                                           
101 Hiermee wordt niet ontkend dat het engagement van het (top)management belangrijk is voor het 
succes van veranderingstrajecten (McKersie en Walton,1991; Eijbergen, 1999), zoals blijkt uit 
voorgaand onderzoek. 
102 Vanuit een leerperspectief bekeken, is de daarmee ontstane diversiteit zinvol vanuit het idee dat voor 
team- en organisatieleren ‘orde en wanorde’ nodig is (Weick en Westley, 1996, zie ook §8.3; Van 
Offenbeek, 2001). Vervolgens moet er voldoende slack zijn bij de verschillende lokale teams. 
Gezamenlijk kunnen deze teams vanuit hun diversiteit gaan werken aan ‘best practices’, welke 
uiteindelijk zullen leiden tot meer uniforme werkwijze.  
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maken om te leren (zie ook §8.3.6).  Afhankelijk van de oorzaak van de stabiele 
kennisstructuren kan worden besloten bestaande teams in stand te houden (als de 
gemeenschappelijke betekenisgeving in werkelijkheid heel breekbaar en flinterdun is) of 
om teams juist nieuw samen te stellen (als de kennisstructuren te stabiel zijn). Reden om 
een team bij elkaar te houden is dat een hergroepering zou lijden tot een heropening van 
oude conflicten en discussies zonder dat dit uiteindelijk een betere oplossing biedt. Deze 
verklaring past binnen het onderzoek naar leren en defensieve belemmeringen (Argyris 
and Schön, 1978 en Probst en Büchel, 1997). 
Reden om een team te hergroeperen is dat mensen en het team zich binnen de nieuwe 
samenstelling kunnen ontwikkelen en dat er nieuwe betekenisgeving gecreëerd kan 
worden.  
Deze verklaring past binnen de literatuur die organisatieleren koppelt aan politieke 
processen in organisaties (Coopey, 1995, Easterby-Smith and Araujo, 1999).  
 
8.5 Verder onderzoek 

Het onderzoek startte met een verdeling van soorten WFMSen waar specificiteit en 
flexibiliteit als tegengestelde dimensies gebruikt werden (Figuur 1.3). Stohr en Zhoa 
(2001) stelden dat je binnen één WFMS niet zowel heel efficiënt en eenduidig 
repeterende handelingen kunt uitvoeren als heel flexibel een proces kunt doorlopen.  
Tegen de verwachting in heeft dit onderzoek laten zien dat bij WFMSen waar de 
specificiteit groot is en de flexibiliteit klein, veel voordelen ervaren werden van het 
WFMS. Wanneer zulke teams voldoende slack hadden ervoeren zij het WFMS als een 
‘bevrijdend harnas’. Op welke wijze pakt dit uit voor situaties waar productie WFMSen 
of  ad hoc WFMSen worden gebruikt? Deze vraag is interessant omdat in deze situaties 
de tegenstelling tussen specificiteit en flexibiliteit veel groter is dan in dit onderzoek dat 
naar administratieve WFMS keek.    
 
Twee opmerkelijke punten die naar voren kwamen in het vooronderzoek zijn niet nader 
uitgewerkt, maar lijken interessant voor nader onderzoek. Duidelijk is geworden dat bij 
het gebruik van WFMSen de werkstroom transparanter wordt. Bij de onderzochte cases 
wordt hieraan niet de consequentie verbonden om de besluitvorming verdergaand te 
decentraliseren. Eerder lijkt de besturing van het arbeidssysteem verder te centraliseren. 
Het waarom van deze keuze lijkt een interessante vraag voor vervolgonderzoek.  
Een tweede punt betreft het veranderd tijdsbegrip door de invoer van WFMSen. Het 
continue karakter van de beheersfunctie beleven de gebruikers van het WFMS als een 
verhoging van de werkdruk, omdat informatie doorlopend verwerkt wordt. Dit werkt 
opjagend voor sommige gebruikers. Dit effect treedt het sterkst op bij WFMSen met een 
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individuele werkbak. Interessant is met name waarom de beleving van de werkdruk 
verandert en hoe dit effect te verminderen is. 
 
Dit onderzoek heeft een model ontwikkeld om de achterliggende processen van een toe-
eigening van WFMS en semi-autonome teams te verklaren. In vervolgonderzoek 
moeten in een breder kader de gevonden relaties worden onderzocht en is het verder 
exploreren van de relaties nodig. Dit vraagt dus zowel om het verder longitudinaal 
uitdiepen in vervolg- caseonderzoek, als om het breder toetsen van de relevantie van 
verschillende groepskenmerken en groepsprocessen door het inrichten van meer 
kwantitatief onderzoek.  
 
Interessant is het om verder na te gaan in welke mate deze kennis kan bijdragen aan het 
verbeteren van de implementatie van innovaties in arbeidssystemen. Hoe is beter 
rekening te houden met lokale verschillen, en op welke manier is het leerproces bij de 
toe-eigening te faciliteren (inclusief de eventueel politieke processen die in de 
organisatie spelen). 
Het proefschrift claimt dat de naar voren gekomen leerprocessen bij toe-eigening ook 
naar voren zullen komen bij andere centraal doorgevoerde innovaties van zogenaamde 
administratieve WFMS. Of hetzelfde principe en dezelfde theorie van toe-eigening van 
innovaties ook opgaat voor ad hoc WFMS,  Custom Relation Managementsystemen en 
Enterprise Resource Planningsystemen (een voorbeeld hiervan is SAP) zal 
vervolgonderzoek moeten uitwijzen. 
 
Dit onderzoek heeft ook een aanzet gegeven om de toe-eigening van innovaties in het 
arbeidssysteem te bestuderen. Nader onderzoek naar het voorkomen van geconstateerde 
leerpatronen is nodig. Zijn in andere cases dezelfde patronen te constateren?  Het is 
interessant om te zien of de geconstateerde leerpatronen standhouden in teams met veel 
gemeenschappelijke betekenis, die wel extra slack toebedeeld hebben gekregen voor het 
toe-eigeningsproces.
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Bijlage 1  Vooronderzoek 

Nr INTERVIEWVRAGEN VOORONDERZOEK 
1 Wat is je functie en op wat voor een manier werk je met het WFMS? 
2 Welk proces ondersteunt het WFMS 

Waarom juist deze? 
2a Welke processen zijn gemodelleerd, wat was het doel en welke functionaliteiten zijn daarbij nodig? Waarom deze? 
3 Op welke manier is de manier van werken anders dan vroeger?  
3a Inhoudelijk,  welk werk je doen en hoe je dit doet? 
3b Hoe het werk georganiseerd is rond het WFMS? 

Hoe werk je samen? Wie kom je tegen, met wie praat je?  
4 Wat verwachtte je dat er zou veranderen, en wat veranderde er aan het werkproces? Waarom?? 
5 Wat gebeurde er in de eerste twee weken dat het systeem in werking trad?? 
5a Zijn er rare of grappige dingen gebeurd? 
6 Zijn de geformuleerde doelen gerealiseerd met het systeem? 
6a Welke waren de doelen (efficiency en/of flexibiliteit) of ….? 
6b Zijn er onverwachte/ongewenste effecten? 
6c Welk maatregelen zijn genomen? Beoogde resultaat? 
7 Welke aanpassingen zijn er gedaan aan het systeem? 
7a Inhoudelijk (welk werk je doet en hoe)?  welk effect heeft dat? 
7b Rondom het systeem  (hoe je samenwerk, tegenkomt, spreekt)  welk effect heeft dit? 

Is gebruik van systeem slecht omdat in bakje nooit leeg raakt of legitimiteit naar collega’s is weg door altijd lege bureau 
7c Is het systeem op elke afdeling/onderdeel op dezelfde wijze ingevoerd?  
7d Is er een gebruikers overleg? 
8 Zijn gebruikers gaan experimenteren met het systeem na invoering van het WFMS 
8a Was alles duidelijjk om, zijn er allerlei trucs bedacht rondom het door het WFMS ondersteunde proces 
8b Zijn aanverwante zaken verandert/is daarmee geëxperimenteerd?  
9 Hoe wordt omgegaan met de uitzonderingen  
10 Welk effect heeft een WFMS op samenwerking in de groep 
10a Wat is er veranderd in de wijze van samenwerking: 

contact met …….? 
Overleg met ……? 
Informeren bij ..? 
Is er meer of minder overleg over de manier waarop je zaken aanpakt sinds de implementatie? 
Zijn de rollen gewijzigd in de groep. Zijn er bijvoorbeeld heel handige collega’s die alles snappen van het WFMS? Die 
spil zijn geworden in team. Nieuw onderscheid handige – onhandige gebruikers? 
Of zijn de ‘onhandige gebruikers weer vooral inhoudelijk / ander terrein heel goed?  

11 Kun je zeggen dat de gebruikers van elkaar leren? Anders zijn gaan leren na invoering van het WFMS?  
11a Wie vertelt hoe dingen moeten, legt uit (indiv. leren) 
11b Komen jullie met nieuwe werkwijze door ervaringen die gedeeld worden? 
12 Is er sprake van een probleem tussen efficiency (routine) en flexibiliteit om te voldoen aan klantvragen? Waarom en 

hoe? 
13 Welke vraag ben ik vergeten te stellen? 

Welk onderwerp is onderbelicht gebleven? 
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Tabel 8.1: Geïnterviewd functionarissen in het vooronderzoek 
 Directe gebruiker lijnmanager projectmanager Medewerker IT 

1 Nuon Infra  1 1 1 1 
2 Dgvp, 1 1 1 1 
3 PGGM 1 1  1 
4 Stater, 1 1 1  
5 VROM, 1 1 1 1 
6 Stork, 1 1   
7 Brunel IT 1 1 1  
8 Centraal Beheer 1 1   

 
 
  
 
Geïnterviewde personen  
A. Hutting,   Nuon Infra 
A. Jansen,   Nuon Infra 
B. Berends, Nuon Infra 
W. Burgmeijer,   Nuon Infra 
L. Hengst,  DGVP 
M. Peters,  DGVP 
A Wennekes,  DGVP 
M. Witvlies,  DGVP 
J. v/d Weerd,  PGGM 
D. Braam,  PGGM 
R. Mulder,  PGGM 
A. van Diermen,  Stater 
E. Hartman,  Stater 

W. Versloot,  Stater 
K. Keuzenkamp, VROM 
M. Meyer,  VROM 
M. Weustink,  VROM 
W. de Haar VROM 
P. Joosten,  Stork 
S. Overes,  Stork 
E. de Gruijs,  Brunel IT 
T. de Zwart,  Brunel IT 
K. Madsen,  Brunel IT 
B. van Ginkel,  Centraal Beheer 
T. Evers,  Centraal Beheer 
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Bijlage 2 Teamontwikkeling 
 
Teamontwikkelingsmodel naar of Kuipers and de Witte (unpublished), Based on Hut en 
Molleman (1998) en van Amelsvoort en Scholtes 1994) 
 
     
Performance ↑    Open team 
   Team  
  Group   
 Combination of 

individuals 
  

→  time 
Hut en Molleman 

 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4            

Amelsvoort en 
Scholtes 

Using hands Using heads Using each other Using opportunities 

Hut en Molleman Job enlargement 
- multi functionality 
- task variety 
 

Job enrichment 
- integrating control 
tasks 
- higher responsibilities 

Co-operation 
- acting as a team 
- solving problems and 
conflicts together 

High Performance 
- continuous 
improvement of 
products and processes 
- customer focus 

Centrale punt Redundancy of 
functions 

Minimal critical 
specification 

Autonomous Solving non-routine 
problems 

Routine- niet-routine Routine taken Non-routine taken Non-routine taken Non-routine taken 
Individu - groep Individuele taken Individuele taken Groepstaken Groepstaken 
Intern-extern gericht Intern gericht  Intern gericht  Intern gericht  Extern gericht  
Van Rheede breedte  

rolflexibiliteit 
Diepte 
intern prestatie controle 

wederzijdse 
afstemming (2x) 
Decentralisatie 

externe scope 
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Bijlage 3 Vergelijking van teams 
De vraag die centraal staat in deze bijlage: wat zijn de verschillen in gebruik van het 
WFMS en het concept semi-autonoom teams.  
 
3.1 Technische systeem 

3.1.1 Ondersteuning in de breedte door WFM 
Het grootste verschil in breedte van ondersteuning is tussen het AEL- en het PAN-
proces. Reeds eerder is opgemerkt dat ondersteuning van het AEL-proces veel 
completer is. Als je kijkt naar de rollen binnen een subproces, dan ondersteunt WFM de 
opdrachtbeheerders het meeste in de breedte. 
In tegenstelling tot de opdrachtgever is de ondersteuning van de taken van de 
werkbegeleider bij AEL veel geringer. Hij gaat pas met WFM werken als het karwei is 
uitgevoerd en hij de lijst van gebruikt materiaal en andere gegevens (het werkpakket) die 
hij van de onderaannemer krijgt in WFM invoert. De reden dat de  werkbegeleider in 
een relatief laat stadium gaat werken met WFM heeft enerzijds te maken met de 
werkverdeling, waar de aanvraaggegevens en administratieve afhandeling in WFM 
gescheiden zijn. Anderzijds komt het doordat de planning niet aan WFM is gekoppeld. 
Het planningssysteem as veelal een lijst in een spreadsheet of 
database/planningsprogramma.  
 
Bij PAN zie je ook de brede ondersteuning door WFM van de opdrachtbeheerder. Voor 
de projectbewerker is het administratieve gedeelte vooral ondersteunend. Het is echter 
minder compleet dan voor de opdrachtbeheerders en de teams van het AEL-proces. Een 
aantal zaken zoals het GIS zijn niet via WFM bereikbaar. Daarnaast kunnen de 
projectbewerkers ook gebruik maken van standaardbrieven voor vergunningaanvragen 
en informatieverzoeken bij een aantal instanties. De mogelijkheden hiervoor worden 
slechts gedeeltelijk gebruikt. De werkbegeleiders werken in tegenstelling tot hun 
collega’s bij AEL wel met WFM voordat de case in de uitvoer gaat. Belangrijkste taak 
die zij in WFM voorafgaand aan het uitvoeren van de klus moeten uitvoeren, is het 
afroepen van het materiaal.  
Waarom is de ondersteuning van WFM bij AEL 2 groter dan bij PAN 2? De PAN-
medewerkers richten zich meer op papieren dossiers dan op het elektronische dossier 
zoals het in WFM zit. Een belangrijke reden hiervoor is het belang van 
aansluitingstekeningen en netkaarten. Deze zijn nog niet gedigitaliseerd en dus ook niet 
via WFM te raadplegen. Daarom gebruiken ze nog steeds de (papieren) projectmap die 
synchroon met het heen en weer schuiven van de case tussen de verschillende rollen 
heen en weer schuift.  
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Een bepaald aspect van de breedte van de ondersteuning vinden de teams een nadeel. Ze 
zien de teams de overcompleetheid van de ondersteuning. Het systeem wil voor het 
betreffende subproces alles dekken. Het gevolg daarvan is overcompleetheid: bij een 
relatief simpele aansluiting vraagt het WFM een aantal gegevens die niet nodig zijn om 
de aanvraag uit te voeren. Daarnaast zijn er een aantal zgn. ‘lege stappen’ in het systeem 
om in de toekomst ook de monteurs daadwerkelijk op te nemen in het WFM. Nu moet 
de opdrachtbeheerder bij AEL en de werkbegeleider bij PAN deze stappen doorzetten 
door in de werkbak op de case te klikken met de muis.  
Er zijn een aantal extra stappen in het systeem waardoor wij een aantal stappen gewoon 
doorzetten, zonder dat we echt iets doen. Dit geldt bij ons voor de stap ‘ontvangen 
werkopdracht’ en ‘uitvoeren werkopdracht’. Deze zijn er ingezet omdat andere 
bedrijven wel deze stap erin wilden hebben. 
53-61% vindt deze omslachtigheid een nadeel van het werken met WFM (teamenquête, 
meer informatie zie Bijlage 4). 
 
AEL 2-Vel 
Het idee van het gebruik van WFM is dat een opdrachtbeheerder van het begin tot het 
einde verantwoordelijk is voor de aanvraag. In het AEL-Vel team is er echter een 
werkverdeling ontstaan tussentijd waarbij de twee opdrachtbeheerders het werk per case 
verdelen. Opdrachtbeheerder 1 bereidt de case ‘op papier’ voor en onderhoudt alle 
contacten met de aannemers/opdrachtgevers, en opdrachtbeheerder 2 voert – naast 
voorbereidend werk – deze gegevens in het WFM. Opdrachtbeheerder 1 wordt feitelijk 
niet ondersteund door WFM, de andere opdrachtbeheerder wel.  
De werkbegeleider wordt na het uitvoeren van het werk in zijn werk ondersteund door 
WFM voor het afroepen van het materiaal en het controleren van de werkopdracht.  
 
AEL 2-Zg 
Bij dit infrabedrijf is het WFM voor AEL als laatste ingevoerd, vooral om dat eerst 
meerdere BIS- en KIS- systemen samengevoegd moesten worden. Na de implementatie 
bleven aanvankelijk veel teamleden met de oude systemen werken (rechtstreeks in BIS 
(en KIS)). Dit betekende dat daar waar een opdrachtbeheerder een case niet in WFM 
start, de werkbegeleider de case niet in WFM kan afmaken. Dit werd volgens mij meer 
als excuus gebruikt door de werkbegeleiders. Zij stonden niet echt te trappelen om met 
WFM aan de gang te gaan.  
 
Opmerkelijk is dat zoals aangegeven de werkbegeleiders niet snel – en zeker niet 
enthousiast – overstappen op WFM. Een verklaring hiervoor is –  zoals reeds eerder 
beschreven – dat de impact op hun werk gering is.  
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PAN 2- VEL 
Zoals hierboven beschreven is de ondersteuning minder breed dan bij AEL.  

Een voorbeeld voor de projectbewerkers is dat zij een uitvoerder voor de klus moeten kiezen. Voor het niet 
combiwerk – waar een vaste combi-aannemer per regio is aangesteld –  heeft dit team met drie 
onderaannemers te maken. De afspraak is dat de projectbewerkers het werk onder deze drie aannemers 
verdelen. Hiervoor gebruiken ze een Excel-sheet waarbij de offertekosten per aannemer worden opgeteld 
om tot een gelijke verdeling tussen de onderaannemers te komen. Dit is een los van het WFM werkende 
lijst.  

Voor de opdrachtbeheerders geldt een soortgelijke handeling voor het verstrekken van 
de gegevens voor de planning. Dan moeten zij een e-mailbericht naar de planner sturen.   
  
PAN 2-ZG 
De breedte van de ondersteuning is over het algemeen gelijk aan die bij PAN-Vel. Toch 
zijn er wel enkele bijzonderheden. Zo heeft dit team eigen monteurs, waardoor het 
invullen van een lijst voor de verdeling van het werk tussen verschillende externe 
aannemers hier niet speelt.  
Extra werk dat niet ondersteund wordt door WFM is de onderlinge werkverdeling 
tussen projectbewerkers. Doordat de meeste projectbewerkers gespecialiseerd zijn in 
een discipline wordt in voorkomende gevallen een case door meerdere projectbewerkers 
uitgevoerd.  
 
3.1.2 Regulering  
De gebruikers ervaren het regulerende karakter van het WFM vooral als dwang van het 
systeem. 95% vindt het een nadeel dat het systeem blokkeert bij onvolledige gegevens, 
en 71% vindt het nadelig dat er daarom trucs nodig zijn om het dwangmatige karakter 
van het systeem  te ontlopen.[voorbeeld non-fit. 
Opmerkelijk vond ik daarentegen dat de teams de vaste werkvolgorde als voordeel 
betitelden (41%). Alleen in het PAN-team uit Zuid-Gelderland vond 71%103 dit een 
nadeel (teamenquête,  zie Bijlage 8).  
  
AEL 2-Vel 

Omdat het systeem de opdrachtbeheerders dwingt om alle gegevens vooraf in te voeren, 
is de nadruk in het werk van dit team sterk naar de voorbereiding en het onderhouden 
van contacten met de (bouw)aannemers komen te liggen, om de aanvraag zo compleet 
mogelijk binnen te krijgen.  
 
Twee dingen zijn opmerkelijk aan de contacten met de aannemers. Allereerst zeggen de 
opdrachtbeheerders nadrukkelijk hoe zaken moeten worden aangeleverd. Wat hierbij 

                                           
103 39% van alle teams vond dit een nadeel, aanzienlijk lager dus. 
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opviel is dat zij in WFM-termen praten en dat zij, zoals gezegd, de last van het 
aanleveren van de gegevens bij de aannemer leggen. 

Omdat niet alle huizen gelijk opgeleverd worden, kan het aansluiten ook in twee fasen gaan, zegt de 
aannemer. 
Opdrachtbeheerder 1: ‘Dan kunnen we de case zo opdelen in twee activiteiten.’  
Vervolgens benadrukt opdrachtbeheerder 2 dat het niet mogelijk is om een case aan te maken als 
belangrijke informatie ontbreekt zoals de postcode, straatnaam en huisnummers en toekomstige 
gebruikers. Ook zegt hij dat er geen meter wordt geplaatst als de gereedmeldingskaart niet binnen is. Hij 
zegt: ‘We kunnen de activiteit niet doorzetten als die ontbreken. En dan kunnen we niets, het systeem laat 
het niet toe.’  

De gevolgen van de regulering gelden in veel geringere mate voor de werkbegeleider.  
 
AEL 2-Zg 

De opdrachtbeheerders vinden het een probleem dat na het eenmaal invullen van het 
soort aansluiting en het vrijgeven van deze stap, deze informatie niet meer aangepast 
kan worden als de klant later aangeeft een andere aansluiting te willen. Hij moet de case 
dan weggooien en helemaal opnieuw beginnen.  
 
PAN 2-Vel 

Het regulerende karakter van WFM wordt ook door het PAN-team in de Vel herkend. 
Het gaat hier echter om het ontduiken van de regulering van het WFM omdat de 
teamleden vinden dat de klant binnen een bepaalde termijn moet zijn bediend. Als de 
realisatie via de officiële weg vier maanden bedraagt, dan vinden ze dat te lang. In zes 
weken moet het voor elkaar zijn, aldus een projectbewerker. De lange wachttijd heeft 
grotendeels te maken met de levertijd van materiaal.  
De medewerkers ontduiken het systeem door buiten het systeem om te werken en de 
data in het systeem te manipuleren.  
 
PAN 2-Zg 

In tegenstelling tot het PAN-Vel team is de werkdruk in dit team te hoog om te gaan 
regelen, dus wordt hier niet zo veel met materiaal geschoven om de uitvoer van een klus 
eerder voor elkaar te krijgen.  
Wel worden de standaardbrieven en -offerten ontweken door deze eerst te openen, een 
kleine wijziging aan te brengen en deze weer op te slaan. Vervolgens wordt – buiten 
WFM om –  de eigen brief of offerte gebruikt.  
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3.2 Teamantecedenten en karakteristieken 

3.2.1 Teamsamenstelling 
Opvallend is het hoge aantal dienstjaren van de medewerkers. Veel medewerkers 
werken al hun hele arbeidsleven in de nutssector, het merendeel bij voorlopers van het 
huidige Nuon. 
Sinds [dec 2000] zijn de meeste teams in Zg in omvang toegenomen door het 
samenvoegen van Nuon met GGR.  
De omvang van de teams varieert van 4 tot 28 teamleden (de teamleider niet 
meegerekend). 
 
3.2.2 Relatieve aantal competenties 
Het aantal competenties heeft vooral invloed op de PAN teams. Hoe technisch de 
opdrachtbeheerder en hoeveel discipline/competenties beheerst de projectbewerker?  
Bij het PAN-Vel team zijn de meeste opdrachtbeheerder dusdanig technisch dat zij de 
offertes o.b.v. normen zelf kunnen doen. In Zg is dit minder het geval.  
 
AEL 2-VEL EN AEL 2-ZG 
Compleet team, alle competenties aanwezig. 
 
PAN 2-VEL 
Deel competenties in ander team. 
 
PAN 2-ZG 
Een opvallend aspect van het werken met WFM is in dit team dat de filosofie van het 
WFM is dat iedereen alles kan: dus dat elke projectbewerker zowel verstand heeft van 
E, maar ook van G en W. In de praktijk is dit niet het geval.  

De projectbewerkers zijn allemaal gespecialiseerd in G en W of E. Een enkeling heeft verstand van alledrie 
de disciplines. Voor het werken met WFM heeft dit tot gevolg dat een case tussen projectbewerkers 
handmatig moet worden overgedragen. De projectbewerkers moeten onderling afstemmen wie wanneer 
de case opent. Het tegelijk open van een case levert problemen op.  

 
3.2.3 Aantal bloedgroepen 
Dit is vooral van belang vanwege de teamstructuur.  In hoeverre beïnvloedt de herkomst 
van medewerkers de wijze waarop ze met elkaar samenwerken. Dit heeft een klein rol, 
de grenzen van bloedgroepen lopen veelal gelijk met geografische grenzen en 
inhoudelijke deskundigheid.  

Aardig punt bij uitvragen van leeftijden en dienstjaren bij Nuon was dat mensen die niet van dezelfde 
bloedgroep komen niet weten hoe oud ze zijn en ook niet hoeveel dienstjaren zij al hebben. 
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AEL 2-VEL EN AEL 2-ZG 
Geen bloedgroepen. 
  
PAN 2-VEL 
Niet nadrukkelijk aanwezig. 
 
PAN 2-ZG 
Dit team is minder georganiseerd  in regio’s dan het AEL-Zg team of het PAN-Vel team. 
Dit geldt niet voor de opdrachtbeheerders, zij hebben het werk wel verdeeld in regio’s. 
Voor de rest is geprobeerd zo min mogelijk mensen toe te wijzen aan regio’s om een 
terugval naar de oude regioverdeling te voorkomen104. Ze willen niet terug naar de 
situatie waarin er een scheiding is tussen bloedgroepen. Aan de ene kant de voormalige 
PGEM’ers en aan de andere kant de ZGN-medewerkers. Tot speelt deze 
bloedgroepenstrijd nog steeds een kleine rol. De achtergrond is onder meer te vinden in 
de rivaliteit die al lange tijd speelt tussen de steden Arnhem en Nijmegen. Af en toe is dit 
sterk voelbaar in het bedrijf, bijvoorbeeld als Vitesse tegen NEC speelt (respectievelijk 
de eredivisievoetbalclub van Arnhem (in onderzoeksperiode was Nuon de 
hoofdsponsor) en Nijmegen. 
 
3.2.4 Bezettingsgraad 
De bezetting van de teams waarvan het officiële werkmodel en de taakverdeling uit 
gaat, is hoger dan de werkelijke bezetting. Hierdoor is het uitwisselen van klussen tussen 
teams nodig. 76% ervaart het uitwisselen van klussen via WFM als een nadeel en 47% 
ervaart het als een nadeel dat WFM vastloopt als twee projectbewerkers dezelfde case in 
WFM willen bewerken.  
 
AEL 2-VEL 
Dit team zou onderbezet zijn bij een juist gebruik van de procesdefinitie. Met de huidige 
werkverdeling tussen AEL 1 en AEL 2 kan dit team het goed aan. 
 
AEL 2-ZG 
Vertrek van opdrachtbeheerders naar het PAN 2-team zorgt er oor dat de overgebleven 
teamleden zich afvragen of ze het werk in de toekomst nog wel aan zullen kunnen. Dit 
leidt ook tot enige wrevel, want een collega die geen vaste aanstelling in het AEL-team 
kon krijgen als opdrachtbeheerder, kan wel een aanstelling krijgen als projectbewerker 
in het PAN 2-team.  

                                           
104 De teamleider stuurt bewust niet te veel op het organiseren in regio’s, maar juist in de samenwerking 
tussen leden met dezelfde functie. Vooral om terugval naar de oude situatie te voorkomen. 
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De reden waarom medewerkers kiezen om bij het PAN 2-team te gaan werken, is onder 
andere de hogere salariëring van het werk.  
 
PAN 2-VEL 
Meest opvallende bij dit team is allereerst de numerieke verhouding 
opdrachtbeheerders-projectbewerkers en werkbegeleiders. Daar waarbij deze 
verhouding bij de andere teams ongeveer gelijk is, heeft PAN 2 aanzienlijk minder 
projectbewerkers en werkbegeleiders. 
 

‘Bij de projectvoorbereiding is het momenteel wel leuren met je projecten’, zegt  opdrachtbeheerder 1, 
‘want PAN 2 heeft twee projectbewerkers, en ze worden nu wel ondersteund door de projectbewerkers 
van PAN 3, maar je moet dan toch zoeken. De planner heeft wel overzicht wie tijd heeft, maar als een 
bewerker zijn planning niet heeft ingeleverd en je dan aan de planner vraagt wie er tijd heeft, dan is dat nog 
niet verwerkt.’ 
 

PAN 2-ZG 
Dit team was onderbezet. Loende het onderzoek groeide het van 18 naar 26 
medewerkers. 
 
3.2.5 Ervaring met werkwijze 
AEL 2-VEL 
De ervaring met de nieuwe werkwijze is gering. Het systeem is weliswaar al enige tijd 
in gebruik, maar de bezetting van het team is nieuw. Voorafgaand aan de teaminvoer 
heeft het team geen echte werkervaring met elkaar. 
 
AEL 2-ZG 
De ervaring met de nieuwe werkwijze is nihil. Het WFM is bij de start van het 
onderzoek net ingevoerd en enkele medewerkers werken reeds met het systeem, het 
merendeel echter niet! Door de volgordelijkheid van het werkproces moeten de 
opdrachtbeheerders de case in WFM opstarten, voordat de werkbegeleiders ermee 
kunnen werken. 
 
PAN 2-VEL 
Veel ervaring met het systeem. Werken al een tijd met WFM en de nieuwe werkwijze. 
Regelmatig stappen medewerkers echter uit het systeem omdat het niet werkt zoals zij 
willen. 
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PAN 2-ZG 
Veel ervaring met het systeem. Wel duidelijk verschil met opdrachtbeheerders en 
werkbegeleiders. Deze laatste groep hoeft ook maar een beperkt aantal handelingen te 
doen en heeft wellicht minder belang  bij en voordeel van het systeem. 
 
3.2.6 Interne scope 
47% geeft aan dat het werk met WFM de gebruiker minder inspanning kost (enquête 
vraag 5c, zie Bijlage 8).  
De teams richten zich vooral op de hun toegewezen cases, waarbij opvalt dat de 
teamleden zich niet zozeer richten op de gehele werklast105, maar op de hun persoonlijk 
toegewezen cases106. 
 
AEL 2-VEL 
Dit kleine team richt zich op de gehele werklast. De opdrachtbeheerders bereiden samen 
de cases voor. Aanvankelijk was er één werkbegeleider die met WFM en de andere 
werkbegeleider functioneerde als de coördinator tussen de klant en de uitvoerder. De 
werkbegeleider kreeg hiermee alle WFM-cases voor dit team. Tegen het einde van het 
onderzoek ging de andere werkbegeleider ook met WFM aan het werk. 
 
AEL 2-ZG 
Focus in dit team ligt sterk op de toegewezen cases. De opdrachtbeheerders en de 
werkbegeleiders werken allemaal in een eigen regio. Dit leidt tot problemen. Bij ziekte 
of vakantie heeft het werk uit de eigen regio prioriteit. Bij grote drukte laat je eerst het 
extra werk vallen, voordat je je eigen werk laat liggen. 

Een werkbegeleider is boos omdat zijn collega’s zijn werk niet willen overnemen als hij op vakantie is, en 
dat terwijl hij een tijdje terug datzelfde wel voor een collega heeft gedaan.  

PAN 2-VEL 
Toegewezen cases. Voor de opdrachtbeheerders geldt dat dit op basis van een regio 
indeling gebeurt. De toewijzingen van cases aan de projectbewerkers en werkbegeleider 
is gebaseerd op deskundigheid. De ene projectbewerker bereidt vooral E-klussen voor 
en de ander de G-klussen.  
Voor de werkbegeleider betekent dit dat hij zowel werk uitvoert voor het PAN 1- als 
voor het PAN 2-team, datzelfde geldt voor de werkbegeleider van PAN 1. 
 
PAN 2-ZG 
In het PAN-Zg geldt voor de opdrachtbeheerders en werkbegeleiders een regio-indeling. 
Maar voor de projectbewerkers is er overgestapt naar een systeem waar de 

                                           
105 Alle cases van het subproces waar het team gezamenlijk verantwoordelijk voor is. 
106 Die op hun naam in de werkbak staan. 
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projectbewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de werkverdeling. De cases 
worden door de opdrachtbeheerders niet op naam gezet, maar op de groep. De 
projectbewerkers verdelen vervolgens zelf het werk. Hierdoor zijn knelpunten in de 
capaciteitsplanning ook beter zichtbaar. 
 
3.2.7 Externe scope 
De klant lijkt met de invoer van WFM niet sneller te worden geholpen. 67% antwoordt 
dat WFM op dat punt neutraal scoort. 100% van het PAN-Vel team vindt dat WFM daar 
neutraal op scoort.  
De teams zijn allemaal in sterke mate gericht op de klantwens. Hierbij gaat het vooral 
om de individuele klantwens. Het sterkst is het PAN-Vel team hiermee bezig. Wat 
opvalt, is dat er minder wordt gekeken naar de totale output, dan naar de individuele 
case. Dit in overeenstemming met de focus van de medewerkers op het aan hun 
toegewezen werk in plaatst van de werklast van het hele team.  
 

AEL 2-VEL 
Individuele klantwens.   
 
AEL 2-ZG 
Individuele klantwens. 
 
PAN 2-VEL 
Waarom gaan de teamleden iets regelen voor een klant. Belangrijkste reden hiervoor is 
dat de medewerker vindt dat de klant binnen een bepaalde termijn moet zijn bediend. 
Als de realisatie via de officiële weg vier maanden bedraagt, dan vinden ze dat te lang. 
In zes weken moet het voor elkaar zijn. De lange wachttijd heeft grotendeels te maken 
met de levertijd van materiaal. Binnen het bedrijf leven heel verschillende ideeën over 
‘een redelijke periode’. De norm die medewerkers aan de levertijd stellen, is vooral 
bepaald door hoe ze het vroeger deden. Daarnaast gaat op een goed moment de 
werkdruk meespelen. Als de werkvoorraad /onderhanden werk inzichtelijk wordt dan 
gaat dat een rol spelen. 
 
PAN 2-ZG 
Terwijl bij het andere PAN-team vooral de individuele klantwens voorop staat, heeft het 
PAN-team in Zg ondervonden dat het niet lukt om aan de individuele wensen tegemoet 
te komen door te gaan regelen/rommelen. De werkdruk is zo hoog, dat dit niet kan. 
Omdat de achterstand tijdens het onderzoek vooral bij de projectvoorbereiding lag, heeft 
de nieuwe manier van werken voor de projectbewerkers ertoe geleid dat zij heel goed 
kunnen zien wanneer een klus aan de beurt is. Op basis van de hele werkvoorraad 
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worden de cases tussen de projectbewerkers verdeeld. Hierdoor is het accent niet zo 
sterk meer op de individuele klantwens gericht, maar meer op de gehele werkvoorraad. 
 
3.2.8 Vertrouwen management     
De instelling van het team wordt mede bepaald door het vertrouwen van het team in het 
management. De grote hoeveelheid veranderingen voorafgaand aan de invoering van 
WFM en het concept (semi) autonome teams en alle veranderingen die lopende het 
onderzoek plaats vonden, heeft een grote mate van gelatenheid, desinteresse en 
achterdocht tot gevolg bij de teams. Voorbeelden van de veranderingen zijn: BPR; 
uniforme werkprocessen; invoering (semi) autonome teams; klantgericht werken; CCC; 
SAP; OPUS; PAN plan; aannemersmodel; bezuiniging/reorganisatie; meestal via een 
sterk top-down beleid 
Vertrouwen van de teams in Vel lijkt groter te zijn dan het vertrouwen in van de teams in 
Zg. Dit geldt vooral voor het lokale management.  
 
AEL 2-VEL 
Vertrouwen in lokaal management is aanwezig, maar er is geen vertrouwen in het 
management van Nuon Infra (Staff Infra). 
 
AEL 2-ZG 
Het matige enthousiasme van enkele oudere medewerkers is dat zij met 55 jaar gebruik 
dachten te maken van de VUT-regeling. Recentelijk staat deze regeling ter discussie en 
kan technische personeel niet meer met de VUT. Dit is voor sommige medewerkers een 
tegenvaller. De motivatie is bij deze medewerkers minder geworden en zijn hebben ook 
een houding van:  

‘Het zal mijn tijd wel duren.’ Eerst maar eens zien wat hoe alles gaat lopen 
Dit laatste: ‘Eerst maar eens zien hoe het allemaal gaat lopen’, geldt voor bijna alle 
werkbegeleiders. Zij hebben al zo veel veranderingen – en aangekondigde 
veranderingen – gezien de afgelopen tijd (zie ook tabel [nog invoegen] dat zij zeer 
afwachtend zijn met het doorvoeren of anticiperen op een verandering. 
 
PAN 2-VEL 
Hetzelfde geldt voor enkele medewerkers bij dit team.  
 
PAN 2-ZG 
In dit team is er weinig vertrouwen in het lokale management en argwaan tegenover 
Staff  Infra. 
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3.2.9 Fysieke nabijheid 
De nabijheid van de teamleden blijkt van groot belang voor een intensieve 
samenwerking in het team. Het bepaalt sterkt de vorming van subgroepen en kan het 
ontstaan van teamvormige samenwerking zowel ondersteunen als belemmeren.  
 
AEL 2-VEL 
Door de geringe omvang zit het team op een kamer tegenover elkaar. De teamleider zit 
apart. Deze opstelling maakt het gemakkelijk om elkaars werk te volgen. Bij problemen 
of onduidelijkheden springen collega’s bij of reageren daar later op. De leden zijn 
hierdoor op de hoogte van elkaars werk. 
 
AEL 2-ZG 
Dit team zit in een grote kantoortuin samen met AEL 1 en de installatieadviseurs. 
Hoewel de teamleider aanvankelijk bij de andere teamleden van AEL 2 zat is deze vrij 
snel naar een afgescheiden hoek in de ruimte gegaan met zijn collega teamleider.  
De ruimte is opgedeeld in verschillende ruimten met kasten en gangenpaden.  
 
Ook het gedeelte waar het AEL 2-team zit is verdeeld. Hierbij is een duidelijke 
scheiding tussen opdrachtbeheerders en werkbegeleiders. 
 
PAN 2-VEL 
Het PAN 2-team is verdeeld over twee ruimten. Het team heeft een grote kamer waar 
een opdrachtbeheerder, twee projectbewerkers en een werkbegeleider zitten. In een 
kamer iets verderop zitten twee opdrachtbeheerders. De grote kamer is de 
‘ontmoetingskamer’ voor het team. Daarnaast heeft de TL zijn eigen kamer. De 
installatieadviseurs die officieel ook onderdeel uitmaken van het team zitten een etage 
lager samen op een kamer. Het vele overleg tussen opdrachtbeheerders, projectbewerker 
en werkbegeleider maakt dat ze het liefst allemaal bij elkaar op een kamer zouden zitten.  
Een complicerende factor voor de communicatie in het team is dat enkele medewerkers 
ook regelmatig op de subvestiging in Ede zitten. Dit bemoeilijkt vooral het overleg met 
de planner en de twee opdrachtbeheerders voor de overige teamleden. Want zij drieën 
zijn enkele dagen in de week in Ede. WFM neemt deze barrière niet weg, omdat de 
meeste afstemming face-to-face verloopt of telefonisch.  
 
PAN 2-ZG 
Vanwege het grote aantal leden hebben de medewerkers een grote kantoortuin. De 
bureaus staan als eilandjes in die ruimte waar muurtje en kasten de subgroepen van 
elkaar scheiden. De samenstelling van de eilandjes is gebaseerd op functie en 
samenstelling van de discipline. Hierbij is het zo dat 5 opdrachtbeheerders bij elkaar 
zitten. Er zijn twee verschillende groepen projectbewerkers en werkbegeleiders en de 
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installatieadviseurs zitten bij de administratieve kracht. Er zijn dus vier subgroepen. 
Deze indeling van de eilanden is hoofdzakelijk gebaseerd op de oude functionele 
indeling. 
 
3.3 Coördinatie en beheer 

Veel coördinatie en beheersing verloopt face-to-face en niet via WFM, dit geldt vooral 
voor wederzijdse afstemming. Voorbeelden van dit soort afstemming zijn een 
opdrachtbeheerder die even met een collega opdrachtbeheerder of projectbewerker 
overlegt hoe een bepaald onderdeel van een aansluiting technisch in elkaar zit. Of een 
opdrachtbeheerder die bij de werkbegeleider controleert of de aansluiting die week echt 
gemaakt gaat worden.  
 
Algemeen 
WFM is niet het beslissende medium voor de aansturing van het werk, de aansturing 
verloopt meer met de planninglijsten. WFM maakt het werk wel overzichtelijk en 
makkelijker terug te vinden. Voor 47% van de teamleden helpt WFM het werk aan te 
sturen,  
88% geeft aan dat het werk overzichtelijker is door WFM, hetgeen zij als een voordeel 
ervaren. (enquête 3f, zie Bijlage 8) 
 
Ook hier komt weer naar voren dat veel communicatie niet via het WFM verloopt, maar 
direct face-to-face. De coördinatie tussen de medewerker en de case en de verschillende 
ICT-applicatie verloopt wel via WFM. Deze vorm van coördinatie door WFM is geen 
wederzijde afstemming, maar standaardisatie van werkprocessen en output. 
 
3.3.1 Wederzijdse afstemming 
Hierbij gaat het vooral om face-to-face afstemming. In WFM kan een 
opdrachtbeheerder in PAN een projectbewerker bij naam kiezen, om het werk voor te 
bereiden. Dit kan zonder overleg en zonder inzage in de capaciteit. De werkafspraken 
zijn informeel echter veel uitgebreider dan WFM suggereert. 
De wederzijds afstemming is niet WMF-ondersteund. Het WFM regelt ook vooral de 
afstemming binnen een case, en minder over afstemming tussen cases. De 
mogelijkheden die WFM hier voor biedt, worden weinig gebruikt. Memovelden 
worden namelijk meestal niet ingevuld.. 
  
AEL 2-VEL 
De wederzijdse coördinatie over een case verloopt overzichtelijk. Hierbij is er tussen de 
verschillende rollen wel een strijd over de vraag wie waar verantwoordelijk voor is. Er is 
enigszins sprake van een hiërarchische verhoudingen tussen de opdrachtbeheerders en 
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een werkbegeleider. Wellicht meer in de ogen van de opdrachtbeheerders dan van de 
werkbegeleiders. De afstemming vindt zowel plaats binnen de rol, als tussen de rollen. 
 
AEL 2-ZG 
Tussen de rollen is veelvuldig overleg in vaste teams. Een opdrachtbeheerder en een 
werkbegeleider zijn aan elkaar gekoppeld. De taakverdeling is uitgekristalliseerd en de 
samenwerking verloopt harmonieus. Daarnaast is er veel overleg – vooral bij de 
opdrachtbeheerders – over specifieke cases. In dit team is dus zowel afstemming binnen 
als tussen de rol. 
 
PAN 2-VEL 
In dit team is sprake van  (voor)overleg tussen opdrachtbeheerder en projectbewerker en 
werkbegeleider.  Het gaat hierbij over zaken als de projectaanpak, de reeds aanwezig 
installatie en het moment van uitvoer.  
In dit team heb ik meer afstemming tussen rollen gezien, dan binnen rollen. 
 
PAN 2-ZG 
De in de fysieke omgeving besproken eilanden maken dat er veel afstemming binnen 
rollen is. In PAN-Zg gingen opdrachtbeheerders ‘leuren’ met de projecten bij de 
projectbewerkers: wie het hardst piept wordt het eerste geholpen. Dit een voorbeeld van 
afstemming tussen rollen.  

In dit team is sprake van  (voor)overleg tussen opdrachtbeheerder en werkbegeleider.  
Het plannen van het werk doen de projectvoorbereiders in overleg. Officieel moeten de klussen op naam 
van het PAN 2-team worden gezet, in plaats van op naam van de voorbereider. Dat gebeurt echter niet. 
Het werk dat het meest urgent is gebeurt in overleg tussen de projectbewerkers. De urgentie blijkt uit 
PLAN-bord, maar vooral door het piepsysteem: de opdrachtbeheerders overrulen elkaar. 

 
In het team Zg is het overleg vooral binnen de rollen. 
 
3.3.2 Case-overschrijdende wederzijdse afstemming 
Zoals hierboven reeds aangegeven is er weinig case-overschrijdende afstemming. De 
enige uitzondering hierop is eigenlijk de projectbewerker van PAN-Zg.        
 
3.3.3 Informele prestatiecontrole 
De teamleden ervaren dit hoofdzakelijk als positief van WFM. WFM helpt het werk 
overzichtelijk te houden zegt 61%. Dit voordeel komt sterker bij PAN dan bij AEL naar 
voren. 47% vindt het werk transparanter worden en 70% vindt het een voordeel dat 
voortgangscontrole makkelijker is geworden. 46% ervaart niet dat het inzicht in de 
werklast van een collega is toegenomen. 
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En 58% ervaart niet dat er minder projecten verdwijnen door WFM. Hierbij zijn de 
verschillen tussen de teams gering. 

Een niet enthousiast projectbewerker bij PAN Zg zegt: ‘Als naslagwerk is het een mooi systeem, maar om 
iets voor te bereiden is het waardeloos. Dat kan op een velletje papier.’ 

  
Vraag van onderzoeker: ‘Wat vind je het grootste voordeel van WFM?’  
Antwoord opdrachtbeheerder PAN: ‘In de werkbak kun je de voortgang bekijken en je houdt overzicht over 
geheel en de (individuele) case.’ 

 
AEL 2-VEL 
Voor een klus wordt afgesloten, is er een stap afhandelen administratie. Hierin vindt een 
eindcontrole van de case plaats door de opdrachtbeheerder. Ik hoorde in één geval de 
opdrachtbeheerders tegen elkaar zeggen dat er een fout gemaakt was door de 
werkbegeleider. 

Ze zeiden: ‘Daar komt hij nog wel achter,  dat is niet onze fout.’ Zij gaven geen feedback aan de 
werkbegeleider. 

 
AEL 2-Zg, PAN 2Vel en PAN 2-Zg 
Niet van toepassing. 
 
3.3.4 Standaardisatie  input 
Het werk in het WFM is een aantal klantorderstromen verdeeld. Ieder team heeft zo zijn 
eigen klantenstroom. Deze ontwikkeling heeft ertoe bijgedragen dat vragen en klachten 
die niet helemaal in het eigen werkproces vallen worden doorverwezen naar een ander 
proces. Hierdoor worden deze klanten soms van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd en er 
werk wordt afgeschoven op andere processen.   
 

AEL 2-VEL 
Bij de opdeling van de AEL-klantprocessen heeft de toenmalige directeur een eigen 
invulling gegeven aan de verdeling tussen AEL 1 en AEL 2. Alles kleiner dan 3 
aansluitingen is voor AEL 1 en alles groter dan 3 aansluitingen is voor AEL 2. De 
eigenlijke opdeling was dat AEL 2 al het werk kreeg waar 2 of meer disciplines bij 
horen: het zogenoemde combiwerk. Hiermee is de werkhoeveelheid voor AEL 
onderschat.  Na afloop van het onderzoek is de omvang van het team toegenomen om 
de klussen van het hele subproces zelf te kunnen uitvoeren.  
 
AEL 2-ZG 
Tussen AEL 1 en 2 is er af een toe een kleine strijd over de definitie van combiwerk. 
Deze definitie is problematisch omdat de infrabedrijven verschillende werksoorten 
hebben (een of meerdere disciplines). Omdat de definitie ook invloed heeft op wie het 
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werk uitvoert, heeft dit voor teams met eigen monteurs een extra impact. Want als iets 
onder de combi valt, dan mag een Nuon-monteur dat niet meer uitvoeren, maar moet de 
combicoördinator dat werk krijgen. 
 
PAN 2-VEL EN  PAN 2-ZG 
Niet van toepassing. 
 
3.3.5 Zelfregulatie 
De AEL-teams zijn positiever over de mogelijkheden van zelfregulatie dan de PAN-
teams. 
 
AEL 2-VEL 
Ondersteuning van de teamleider om zelf ideeën en oplossingen te ontdekken en in te 
voeren. Er is duidelijk ruimte voor het teams om zelf beslissingen te nemen. 
Over zelfsturing zeggen ze: ‘We hebben alles in de hand en onze teamleider geeft ons 
hierin ook alle ruimte’. 
 
AEL 2-ZG 
De werkbegeleiders hebben een sterk afwachtende houding bij de invoering van WFM 
en andere veranderingen. Het team probeert de oude werkwijze te behouden. De 
teamleden zoeken niet naar een verandering op basis van de nieuwe werkwijze. 
Ook dit team is tevreden over de zelfsturing. Ze hebben het gevoel dat ze controle over 
hun werk hebben 
 
PAN 2-VEL 
Het wegvallen van de teamleider maakt dat het team nog sterker zelf zaken probeert te 
organiseren. De taken van de teamleider worden overgenomen door één 
projectbewerker. 
Dit team is zelf niet tevreden over haar vermogen om zelf te sturing. Het team is 
onderbemand en er zijn veel problemen met het materiaal. Hierop kunnen zij niet zelf 
sturen, zeggen ze, dat ligt buiten hun macht. Dat moet eerste voor elkaar zijn en dan is er 
tijd voor zelfsturing. 
 
PAN 2-ZG 
Passieve houding van teamleden doordat ze nieuwe taken niet oppakken, en hiermee 
kansen voor zelfregulatie niet opgepakt worden. Een voorbeeld hiervan is dat geen 
projectbewerker de coördinatie van de werkvoorbereiding op zich wil nemen. Een reden 
hiervoor is wellicht dat de projectbewerkers een grote werkdruk ervaren.   
Het PAN team-Zg is het minst positief over zelfsturing. Zij zeggen dat ze de ruimte niet 
krijgen om initiatieven te ontplooien. 
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3.3.6 Leiderschap    
 
AEL 2-VEL 
Coachend leiderschap is kenmerkend voor de teamleider van dit team. Hij heeft een 
duidelijke rol in de teamontwikkeling. Hij stimuleert en geeft ruimte aan het team om 
eigen initiatieven te ontplooien. En hij begeleidt/faciliteert een medewerker als deze dit 
nodig heeft, bijvoorbeeld in de strijd om de taken in het team.  
 
AEL 2-ZG 
De teamleider in Zg is meer directief. Het zegt hier zelf over:  
 

‘Zelfsturing moet niet te ver gaan. Iemand moet controleren.’  
 
PAN 2-VEL 
De teamleider van dit team belandt vrij snel na de start van het onderzoek in de 
ziektewet. Na verloop van tijd neem de projectbewerker zijn taken gedeeltelijk over. 
Hiermee wordt hij een soort meewerkend voorman, maar wat opvalt, is dat hij het steeds 
drukker krijgt en zich verder terugtrekt uit het primaire proces.  
Doordat een collega teamleider is zie je dat de overige medewerkers sterk meedenken 
en ze lijken ook meer verantwoordelijkheid te nemen. 
 
PAN 2-ZG 
De teamleider van PAN-Zg is ook een coachend teamleider. Regelmatig treedt hij 
bewust terug om de participatie in het team te vergroten. Dus om te voorkomen dat 
iedereen naar hem kijkt bij een bepaald probleem.  
Dit heeft er in elk geval toe geleid dat de projectbewerkers zich veel bewuster zijn 
geworden van de noodzaak van de planning van projecten. De wil om nieuwe taken op 
te pakken is echter nog gering. 
 
3.4 Arbeidsdeling 

3.4.1 Breedte 
81% vindt het een nadeel dat het werk meer administratieve taken bevat dan vroeger. 
Vooral de PAN-teams ervaren dat sterk als een nadeel.  
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AEL 2-VEL 
Een van de zaken die het management af wilde schaffen is het schouwen107. Nu doen de 
opdrachtbeheerders dit ook niet meer echt – het ligt bij de onderaannemer –  maar zij 
bezoeken de aannemers wel graag op de bouwplaats. 
  
Zoals gezegd was de organisatie nog erg nieuw, de taakverdeling tussen de verschillende 
functies moest in zekere zin nog ‘bevochten’ worden. Een voorbeeld hiervan is de 
afbakening van de taken tussen opdrachtbeheerder en werkbegeleider. In de nieuwe 
opzet was de opdrachtbeheerder van het begin tot het einde verantwoordelijk.  
 
De opdrachtbeheerders wilde ook het overleg met de combipartners naar zichzelf 
toetrekken.  

Tijdens het thee drinken probeerde opdrachtbeheerder 1 werkbegeleider 1 zo ver te krijgen dat hij 
volgende week niet naar het Combi-overleg zou gaan. Toen de opdrachtbeheerder even weg liep, zei hij 
tegen mij, dat hij en werkbegeleider 2 daar weer heen wilden gaan, de werkbegeleider had er een keer 
heen gemogen, ‘maar nu moest het maar weer eens afgelopen zijn’.  
Eerder vertelde werkbegeleider 1 mij dat hij vond dat hij het Combi-overleg moest bezoeken.  
- later- 
Opdrachtbeheerder 1 kreeg een telefoontje over een klus die over twee weken gepland staat, maar niet in 
de planning van KPN staat. Hij moppert: Dat krijg je er van al zij [onderzoeker: de werkbegeleiders] naar 
het Combi-overleg gaan, wij moeten daar heen; ik laat ze er een keer heen gaan en nu blijven ze er heen 
gaan’. Volgens de opdrachtbeheerder hebben ze de documenten niet aan de juiste persoon gegeven.  
Als werkbegeleider 2 binnenkomt, blijkt deze wel op de planning te staan. De opdrachtbeheerder moppert 
nu zij geen goede terugkoppeling krijgen van de uitvoering.  

 
Traditioneel lag deze taak bij de werkbegeleider (in Zg) maar het team van de Veluwe 
had hier nog weinig ervaring mee. In de procesbeschrijving leek deze taak beter te 
passen bij de werkbegeleider. Na een korte periode van strijd tussen de verschillend 
functies werd de werkbegeleider toch de combi-coördinator. De teamleider die buiten 
het operationele proces staat, heeft een coachende rol gehad in deze aanpassing. 
De differentiatie in de breedte is gering in dit team.  
 
AEL 2-ZG 
In Zg heeft het team de taakverdeling tussen opdrachtbeheerders en werkbegeleiders 
naar eigen inzicht aangepast. 

 
P 8: casew41N.txt - 8:45  (705:713)    
De stap ‘aanmaken werkopdracht’ hebben de opdrachtbeheerders overgenomen van de werkbewerkers. 
De reden daarvoor is dat in deze stap de gebruikersgegevens genoteerd moeten worden. De praktijk 

                                           
107 Het bekijken van de technische staat van de aansluiting op locatie. 
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leerde dat de werkbewerkers deze stap wel eens oversloegen. In onderling overleg heeft het team toen 
besloten dat de opdrachtbeheerders deze stap voortaan ook uitvoeren. 

Er is vooral op basis van de oude situatie een heel duidelijke werkverdeling gemaakt 
tussen de verschillende functies. Deze verdeling blijft bestaan, waardoor ook in dit team 
de differentiatie gering is. 
 
PAN 2-VEL 
De afbakening van de taken is in dit team duidelijk, maar niet erg hard. Als het nodig is 
nemen collega’s – met dezelfde of een andere rol – elkaars taken over en ook is er 
uitwisseling met collega’s van een andere team.  
 
PAN 2-ZG 
De taakverdeling is helder. Gebaseerd op de vroegere situatie voert iedereen zijn deel 
van de taak af. Er is een behoorlijke kloof tussen de verschillende rollen. Vooral tussen 
de opdrachtbeheerders en de projectbewerkers.  
 
3.4.2 Diepte 
AEL 2-VEL  
De planning van het werk heeft het team in eigen hand. De opdrachtbeheerders hebben 
een drietal systemen voor de planning: een planningbord waar de opdrachten zijn 
gesorteerd in de week dat ze worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de cases in een 
projectmap die nog naar de uitvoer moeten in een bepaalde volgorde gegroepeerd in een 
kast. 
Tot slot gebruiken de opdrachtbeheerders MS Project voor de planning. Dit laatste 
planningsysteem wordt niet door de  werkbegeleiders gebruikt. De werkbegeleiders  en 
combicoördinatoren houden een Excel-lijst bij voor de planning.  
Voor dit team geldt dat door de combi een situatie ontstaat waar belangenverstrengeling 
optreedt voor de combi-coördinator. Aan de ene kant is hij een lid van het AEL-team en 
bekijkt zaken vanuit het AEL-perspectief, terwijl hij aan de andere kant ook deelgenoot 
is van het Combi-overleg en af en toe vervelende uitkomsten moet terugmelden aan zijn 
eigen team. Een voorbeeld hiervan is dat een werk afgekeurd wordt en het pas weer op 
de planning komt als het probleem is verholpen. De combi-aannemer mag dit doen als 
een werk niet goed of te laat is aangeleverd door Nuon of door de klant. Het uitvoeren 
van een case kan hierdoor zomaar twee weken uitgesteld worden. 
 
Een voorbeeld van taakverarming is ook waarneembaar. Door het gebruik van een 
externe partner die de uitvoer voor haar rekening neemt (de combi-aannemer) wordt de 
invloed van deze partij groter. De combi-aannemer schouwt de nieuwe aansluitingen 
een week van tevoren, om te zien of alles goed is voorbereid. Ze kijken dan bijvoorbeeld 
of er geen steigers of containers in de weg staan. Hiermee heeft de aannemer invloed op 
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de planning, want al het niet goed is voorbereid, gaat de opdracht schuiven in de 
planning. De werkbegeleider/combi-coördinator is van deze wijzigingen op te hoogte. 
Dit wordt in het wekelijkse Combi-overleg besproken. Dit is echter niet altijd – op tijd – 
bekend bij de opdrachtbeheerder. De opdrachtbeheerder is wel van het begin tot het 
einde verantwoordelijk voor de klus. 
Zoals ook bij het punt over zelfregulatie is aangegeven, geeft de teamleider veel ruimte 
aan het team om haar taken te verrijken. 
 
AEL 2-ZG 
De situatie is niet veranderd sinds de invoering van WFM.  
 
PAN 2 VEL 
Bij de teamleden is weinig aandacht voor taakverrijking. De werkdruk is te groot om 
daar veel werk van te maken. 
 
PAN 2-ZG 
Aanvankelijk was er één planner (die bij PAN 1 was ingedeeld en ook de planning doet 
voor PAN 2). Met de invoering van PAN-plan is dit in Zg aan het veranderen. De 
grootste wijziging is dat de projectbewerkers onderling het werk verdelen. Vroeger 
zetten de opdrachtbeheerder via de planner een case op naam van een projectbewerker. 
Nu stuurt de opdrachtbeheerder de case door naar de projectbewerkerswerkbak en de 
projectbewerkers verdelen onderling het werk. Dit is duidelijk een voorbeeld van 
taakverrijking.  
 
Voor de projectbewerkers leidt dit tot een beter overzicht van en inzicht in de 
hoeveelheid werk, en de noodzaak om een reële planningen te maken. Hiermee is het 
rommelen en regelen zoals dat bij Veluwe nog wel gebeurd, ook van de baan: de 
werkdruk is te hoog. 
Het nieuwe overzicht maakt de planning erg overzichtelijk.  
Voor de opdrachtbeheerder betekent de planning wel extra werk. Zij moeten bij elke 
klus basisgegevens intypen buiten de WFM om de case in de planning te krijgen. Hierin 
moeten ze ook de benodigde voorbereidingstijd inschatten. Voor de projectbewerkers 
betekent dit ook extra werk. Daarnaast heeft aanvankelijk een projectbewerker deze 
onderlinge werkverdeling gecoördineerd, maar dit is nu overgenomen door een 
toegevoegde medewerkster. Zij moet de overzichten up-to-date houden. 
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3.4.3 Rolflexibiliteit 
 
Het is met WFM makkelijker om een case van een collega over te nemen, behalve als 
hij hem in zijn persoonlijke werkbak zet, dan kan een ander teamlid er niet bij. Dit vindt 
57% een nadeel. De teams op de Veluwe ervaren dit het sterkst. 
 
AEL 2-VEL 
De rolflexibiliteit is in dit team gering. Het jonge team is duidelijk op zoek naar de 
afbakening van taken en past deze ook strikt toe. Binnen de functie worden wel zaken 
overgenomen. In het geval van de opdrachtbeheerders zelfs in grote mate doordat zij 
cases samen voorbereiden.  
 
AEL 2-ZG 
In het AEL-team in Zg is er weinig rolflexibiliteit. De medewerkers richten zich sterk op 
hun eigen regio en de hun toebedeelde taken. Medewerkers van dezelfde functie nemen 
elkaars taken wel over, maar dit kan ook tot problemen leiden omdat dit niet altijd goed 
gaat.  

Een werkbegeleider is boos omdat zijn collega’s zijn werk niet willen overnemen, en dat terwijl hij een tijdje 
terug datzelfde wel voor een collega heeft gedaan.  

PAN 2-VEL 
In dit team wordt heel flexibel met rollen omgesprongen. Zo is een veel voorkomend 
gebruik dat medewerkers onder elkaars namen in loggen. Bijvoorbeeld dat een 
projectbewerker inlogt als werkbegeleider – veelal ook op de pc van de werkbegeleider 
– om een case verder door te zetten.  
 
Dit overnemen van elkaars functie is een bedoelde mogelijkheid in WFM. Er wordt 
gesproken over de ‘fleximatrix’,  hierin wordt aangegeven wiens hoofdtaak een 
bepaalde activiteit is, maar ook wie als reserve dezelfde taak kan uitvoeren.  
 
PAN 2-ZG 
In het PAN-team in Zg is er weinig rolflexibiliteit. De medewerkers richten zich sterk op 
hun eigen regio en de hun toebedeelde taken.  
 
3.4.4 Uitbesteding  
Het gebruik van een externe partner heeft te maken met het BPR-proces en de wens om 
meer uniform te werken. Eerder werden meer klussen door eigen monteurs uitgevoerd, 
maar nu moet al het werk dat in combinatie wordt uitgevoerd worden uitgevoerd door 
de combi-aannemer. 
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AEL-VEL 
Al het werk van AEL 2 wordt door een externe partij uitgevoerd. Dit geeft het team het 
gevoel dat het minder invloed op het werk heeft omdat een aantal beslissingen nu door 
de combi-aannemer worden genomen. Het team heeft ook het gevoel dat deze 
aannemer meer werken afkeurt als hij het druk heeft, waardoor deze doorschuiven in de 
planning. 
 
Ook kan er een situatie ontstaat waar belangenverstrengeling optreedt voor de combi-
coördinator (de werkbegeleider). Aan de ene kant is hij een  lid van het AEL-team en 
bekijkt zaken vanuit het AEL-perspectief, terwijl hij aan de andere kant ook deelgenoot 
is van het Combi-overleg en af en toe vervelende uitkomsten moet terugmelden aan zijn 
eigen team. Een voorbeeld hiervan is dat een werk afgekeurd wordt en het pas weer op 
de planning komt als het probleem is verholpen. De combi-aannemer mag dit doen als 
een werk niet goed of te laat is aangeleverd door Nuon of door de klant. Het uitvoeren 
van een case kan hierdoor zomaar twee weken uitgesteld worden. De teamleden hebben 
in sommige gevallen het idee dat de aannemer werken afkeurt omdat hij het werk niet 
aan kan. 
 
AEL-ZG 
Ook bij dit team is de uitvoer van het werk in handen van een combi-aannemer. De 
teamleden hebben hier echter geen problemen mee. Ook zien zij geen 
belangenverstrengeling voor de combicoördinators – in dit team alle werkbegeleiders. 
Toch wordt er regelmatig strijd geleverd met combi-aannemer.  

Werkbegeleider 1 komt nog even napraten met mij [onderzoeker] nadat we samen bij een Combi-overleg 
zijn geweest. Als ik vraag naar die punten van discussie en de felheid waarmee gereageerd wordt op het 
meer-werk, zegt hij: ‘Je moet oppassen met die aannemers, anders lopen ze met je weg’. Aannemer X, is 
nieuw en moet zich nog bewijzen. De nieuwe afspraken over de kosten van de bouwaansluiting moet ILN 
uit onderhandelen. Werkbegeleider 1 weet ook niet precies hoe dat zit, of het nu een inclusief of een 
exclusief alles prijs was.  

 
Er is een akkefietje met aanvragen van bouwaansluitingen. Werkbegeleider 2 vindt dat er te veel gevraagd 
wordt voor deze klus. Ipv 380 gulden komt het op 1600 gulden (voor twee aansluitingen). Aannemer X 
moest  door een bouwweg heen met zijn leiding. Hiervoor hebben ze een boring gebruikt en daarbij 
kwamen ze puin tegen. Hetzelfde overkwam werkbegeleider 1. Voor de boring en het puin hebben ze 
extra uren, inzet bus et cetera gerekend. Volgens werkbegeleider 2 is dit onzin: ‘Daar graaf je toch zo door 
heen, het is toch niet nodig daar een boring voor te maken.’ 

De combi-aannemer krijgt een standaard bedrag per aansluiting. Deze bedragen zijn 
scherp gesteld en als er maar een kleine verstoring is of er iets niet goed is, gaat de 
aannemer meer geld vragen voor extra werkzaamheden.  

 ‘Vroeger kreeg een aannemer 1800 gulden voor een aansluiting, tegenwoordig 909 gulden of zo.’  
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PAN-VEL 
Naast de combiaannemers maakt het team ook gebruik van een drietal andere 
aannemers. Deze aannemers krijgen een evenredig deel van het niet combi-werk 
toebedeelt. In dit team gaat relatief weinig werk via de combi, want een 
telefoonaansluiting en een kabelaansluiting zijn sneller in te planning dan een 
grootverbruikeraansluiting voor elektriciteit, water of gas. 
 
PAN-ZG 
Het PAN team heeft eigen monteurs. Om dezelfde reden al het PAN-team in de Veluwe 
gaat hier ook weinig via de combi.  
 
3.4.5 Hoeveelheid werk 
Voordeel van WFM is dat sneller meerdere locaties kunnen worden vastgelegd vindt 
56%. 88% vindt het een nadeel van WFM dat het systeem zo traag reageert.  

‘Nu kunnen er meerdere locaties ingevoerd worden. Door werkopdrachten samen te stellen, kun je in een 
case meerdere locaties aanmaken. In BIS [vroeger] moest je meerdere cases aanmaken. Het  is nu 
makkelijker en sneller.’ 

 
AEL 2-VEL 
De hoeveelheid werk is gering, de werkdruk in dit team is niet te hoog. Het team geeft 
aan dat het overzichtelijk blijft, en dat ze het goed aankunnen. 
 
AEL 2-ZG 
Er is veel werk, de hoeveelheid cases die verwerkt wordt is ook hoog.  
 
PAN 2-VEL 
Dit team heeft het druk. De werkdruk is ook hoog. Zij ervaren dat het team onderbezet 
is. 
 
PAN 2-ZG 
Er is vel werk en de werkdruk is hoog. Er zijn grote achterstanden ontstaan in de periode 
voordat het onderzoek werd gedaan en de grote drukte ligt nu bij de projectbewerkers.  
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Bijlage 4 Vragenlijst hoofdonderzoek Nuon 
 
4.1 Vragenlijst (invulinstructie) 

Om ieders mening te horen - hiervoor is te weinig tijd in het werkoverleg - heb ik een 
aantal vragen op papier gezet. Deze vragen gaan over voor- en nadelen van het werken 
met WFM, die ik bij één of meer AEL 2 en PAN 2 teams ben tegengekomen. De vraag 
is of jij deze opmerkingen herkent en hoe jij deze zelf ervaart. Als je een punt herkent, 
geeft dan aan in welke mate jij het in je eigen werk een voordeel of een nadeel vindt, of 
in welke mate je het er mee eens bent. Als je een punt niet zelf herkent of ervaart, kruis 
dan het eerste hokje aan en ga verder met het volgende punt (vraag 3 - 6).  
In de periode dat ik het onderzoek heb uitgevoerd was SAP R/3 nog niet 
geïmplementeerd. Probeer de vragen te beantwoorden voor de situatie waarin BIS het 
onderliggende systeem in WFM was.  
Kruis per vraag steeds één vakje aan! 
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4.2 Vragenlijst hoofdonderzoek 
1 In welk team werk je? 
2 Wat is je functie? 
3  

Organiseren van werk met WFM 
antwoord uit: 
Niet Herkenbaar; Groot nadeel; Klein nadeel; Geen voor- / nadeel; Klein voordeel; Groot voordeel 

 
a De werkbakken in WFM organiseren mijn werk. 
b De werkbakken helpen mij te bepalen welke klus ik wanneer doe. 
c Onvolledige gegevens van een aanvraag maken het moeilijk voor mij om een WFM case goed af te handelen. 
d In WFM moet ik een vaste werkvolgorde volgen. 
e Een lid van een ander team kan moeilijk mijn werk overnemen, omdat het WFM voor verschillende processen, in 

andere 'omgevingen' draait. 
f WFM maakt mijn werk overzichtelijk.  
g Als ik een case bewaar komt deze in mijn persoonlijke werkbak, andere teamleden kunnen er dan niet bij. 
h WFM maakt voor mij de voortgangscontrole van een klus mogelijk. 
4 Het gebruik van WFM 
a Als ik in WFM een stap heb vrijgegeven zijn de gegevens niet meer te wijzigen. 
b Ik vind WFM niet flexibel.  

(bijv: het is lastig om een klus te stoppen als de opdracht wordt ingetrokken) 
c Ik moet veel meer administratieve taken uitvoeren dan vroeger. 
d Als ik een klus uitvoer die niet de 'officiële' weg volgt, is het invullen van WFM lastig 

(bijv: als de klus al uitgevoerd is voor de offerte uitgaat) 
e Ik moet trucs toepassen om mijn werk uit te voeren.  

(bijv: door soms fictieve postcodes en huisnummers in te voer) 
f Een aantal stappen in WFM is leeg, die hoef ik alleen door te zetten.  

(bijv: het ontvangen van werkopdrachten voor monteurs) 
g Ik moet veel velden invullen in WFM. 
h De invulschermen van WFM houden rekening met alle mogelijke situaties.  
i In sommige situaties krijg ik klussen te verwerken die zowel in het WFM van AEL als van PAN worden ingevoerd. 
j Ik vind het wegnemen / plaatsen van een meter via WFM een bewerkelijke procedure. 
k Door WFM kan er niet meer gerommeld worden 
l Het doorlopen van de stappen in WFM wordt na verloop van tijd routine. 
5 WFM en effectiviteit 
a Met WFM kan ik de gegevens voor een aanvraag sneller vastleggen.  
b Met WFM kan ik sneller werken omdat ik meerdere locaties in een case kan invoeren.  
c Met WFM kost het invullen van een aanvraag mij minder inspanning. 
d Tijdens het wegschrijven van WFM kan ik geen andere werkzaamheden uitvoeren. 
e Door het gebruik van WFM wordt een klant sneller geholpen. 
f WFM maakt dat ik het proces zorgvuldig doorloop. 
g Ik vind het systeem erg traag reageren. 
6  

WFM en anders programma's 
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a Ik moet gegevens dubbel invoeren. Naast WFM moet ik ook planningsgegevens invoeren en mutaties is KIS 
aanbrengen.  
(er ontbreken koppelingen met GIS, KIS en planningssystemen)  

b Ik werk met meer BIS systemen. Hierdoor moet ik regelmatig omschakelen.  
 
7 

 
Ervaar jij de volgende uitspraken van je collega's ook in je eigen werk? 
Antwoord uit: 
Ervaar ik niet; Ervaar ik nauwelijks; Ervaar ik een beetje; Ervaar ik in sterke mate 
 

a Regelmatig zijn offerte teksten niet correct  
b Aanpassen van standaardteksten aan teamspecifieke wensen gaat langzaam. 
c Ik loop wel eens tegen fouten aan in WFM.  

(bijv: eenmaal ingevulde waarden veranderen soms terug in de standaardwaarden) 
d Ik vind het systeem erg traag reageren. 
e WFM maakt beter inzichtelijk hoe druk een teamlid het heeft. 
f Ik merk dat de offerte teksten voor gas en/of water in WFM niet compleet zijn. 
g Ik merk dat de prijzen voor gas en/of water in WFM niet compleet zijn  
h Als twee projectbewerkers dezelfde case oppakken, loopt de case vast. 
i WFM loopt vast als ik een tweede case open. 

(bijv: als iemand belt). 
j In mijn werk heb ik wel eens materialen van een ander proces nodig. Deze ontbreken in ons WFM. 
k Ons team is duidelijk overgegaan op de nieuwe uniforme Nuon-werkwijze. 
l WFM ondersteunt ons niet onze huidige werkwijze. 
m Door nieuwe releases ondersteund WFM ons werk steeds beter. 
n WFM voorkomt dat je fouten maakt. 
o WFM voorkomt dat projecten 'onderop de stapel verdwijnen' 
p Ik vind WFM storingsgevoelig. 
q De key-users zijn goed in staat om ons te ondersteunen. 
r Dat het WFM gebruik slecht wordt ondersteund blijkt uit de te langzame computers.  

(Je stuurt een monteur toch ook niet met een kapotte zaag naar een klus) 
s De cursus om met WFM te leren werken kwam op het verkeerd moment. 
t Ik vind het raar dat er nog steeds fouten in het systeem zitten, er wordt toch al toch al lang mee gewerkt binnen Nuon. 
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4.3 Uitslag voor- en nadelen van WFM volgens teams (terugkoppeling) 
VOORDELEN Voordeel van WFM Vragenlijst nr. 
Overzichtelijk / transparant 88 % 3a,3b 
Zorgvuldig 70 % 5f 
Sneller vastleggen bij meer locaties 52 % 5a, b 
Niet rommelen 48 % 4k 
Voortgangscontrole 72 % 3h 

 
NADELEN Nadeel van WFM Vragenlijst nr. 
Onvolledige gegevens (+ truc) 95 % (71 %) 3c (4e) 
Veel velden/ extra stappen 60 % 4g / 4f 
Uitwisselen buiten team 76 % 4a 
Niet flexibel   
Niet aanpassen 96 % 4b 
Werken volgens officieel model 88 % 4d 
Administreren 81 % 4c 
Grensgevallen (processen) 70 % 4i 
Kort cyclisch werk lastig 83 % 4j 
Responstijd 96 % 5g 
Wegschrijftijd (niet responstijd) 73 % 5d 
Vastlopen -  storingsgevoelig 88 % 7p 
Slechte faciliteiten 88 % 7r 
Offerte teksten fout 79 % 7a 
GW offerte tekst 63 % 7f 
GW offerte (prijzen) 63% (46 %) 7g 
Case bewaren 58 % 3g 
Fouten in WFM 96 % (67%) 7c ( 7t) 
Dubbele invoer 81% 6a 

 

4.4 Respons terugkoppeling   
 

 
 

Totaal  AEL-Vel AEL-Zg PAN-Vel PAN-Vel 

Uitgedeeld   51  5 13 9 24 
respons 
(absoluut) 

26 5 5 6 10 

Respons (%) 51,0% 100,0% 38,5% 66,7% 41,7% 
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Bijlage 5 Begrippenkader 
 
5.1 Inleiding 

De gebruikte structuur om de begrippen te bespreken zijn afgeleid van indelingen die 
Perron (1970), Galbraith (1974), Mintzberg (1979), Quinn and Rohrbaugh (1983), Child 
(1987), Daft (2000) en Boonstra (1991) hebben ontwikkeld.  
 
Alle variabelen worden beschreven op het teamniveau, het betreft teamkenmerken. De 
enige uitzondering is de eerste groep variabelen om de organisatie en taakomgeving te 
beschrijven. Deze variabelen zijn geldig voor alle onderzochte teams: het zijn 
organisatiekenmerken. Doordat de begrippen zijn toegespitst op het teamniveau leidt dit 
soms tot een beperktere betekenis dan het oorspronkelijke gebruik van het begrip. Het 
criteria om een factor bij het team, of bij de organisatie te plaatsen is de mate waarin het 
team zelf invloed kan uitoefenen op het onderwerp. 
Tabel: Categorisering van belangrijkste begrippen 
Niveau Categorie Subcategorie 

Arbeidsorganisatie  Organisatieniveau 
Taakomgeving  
Arbeidssysteem  Technisch systeem 
Teamkenmerken Teamantecedenten  

Teamkarakteristieken 
Coördinatie  Coördinatie,   

Beheersing  
Besluitvorming 

Teamniveau 

Arbeidsdeling Arbeidsdeling 

 
5.2 Arbeidsorganisatie 

De arbeidsorganisatie refereert aan de structuur van de organisatie. Hiermee wordt in het 
algemeen verwezen naar formele aspecten van een organisatie zoals de rapportage 
relaties, de groepering van medewerkers en de gebruikte systemen in een organisatie 
(Daft, 1995).  
 
Er bestaan verschillende organisatiestructuren.(zie verder §2.2)  

VERTICALE VERSUS HORIZONTALE ORIËNTATIE 
Mate waarin de structuur van de organisatie verticaal of horizontaal georiënteerd is 

 
De inrichting van de arbeidsorganisatie hangt ook af van de gerichtheid van de 
organisatie op interne doelen en externe doelen.  
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INTERNE VERSUS EXTERNE GERICHTHEID 
De mate waarin de nadruk in de organisatie ligt op effectiviteitcriteria als interne gerichtheid, integratie en 
eenheid of op criteria waarin de nadruk ligt op externe gerichtheid, differentiatie en rivaliteit (Quinn and 
Rohrbaugh, 1983). 

 
5.3 Taakomgeving 

Bij de taakomgeving gaat het om invloed van de omgeving (concurrenten, 
toeleveranciers, afnemers, overheden, vakbonden) op de organisatie. Inzicht in de 
taakomgeving helpt te bepalen welke aan welke eisen medewerkers en technologie 
moeten voldoen.  

VARIATIE 
De mate waarin onverwachte of nieuwe gebeurtenissen plaatsvinden in het transformatieproces (Perrow, 
1970, P77) 

 
ANALYSEERBAARHEID 
De mate waarin standaard oplossingen aanwezig zijn als er een probleem ontstaat in het 
transformatieproces  (Perrow, 1970, P.76) 

 
Daarnaast gebruik ik ook de begrippen onzekerheid van grenstransacties, onzekerheid 
van omzettingen en noodzakelijke technische samenwerking van Susman (1979) om de 
onzekerheid in de taakomgeving te typeren. (zie ook 5.3).  

Onzekerheid van grenstransacties 
Grenstransacties kunnen onzekerheid veroorzaken als een team voor haar materialen afhankelijk is van 
de levering door een derde partij, of bij het uitvoeren van het werk afhankelijk is van de beschikbare 
capaciteit van de aannemer (Susman, 1979).  

 
Onzekerheid van omzettingen in het productieproces 
In welke mate heeft de onzekerheid heeft vooral betrekking op de onzekerheid over de wijze waarop de 
omzetting in het productieproces plaats moet vinden (Susman, 1979). 

 
Noodzakelijke technische samenwerking 
Geeft de noodzaak aan voor teamleden om samen te werken omdat een individu een bepaalde 
bewerking of omzetting niet alleen kan verrichten (Susman, 1979). 

 
5.4 Arbeidssysteem 

Een ander belangrijk begrip welke hier besproken wordt om begripsverwarring te 
voorkomen is arbeidssysteem.  

Arbeidssystemen zijn de systemen die activiteiten uitvoeren binnen een identificeerbaar en begrenst 
subsysteem van de gehele  organisatie, zoals een afdeling of service unit (naar Miller (1959) in Trist, 1981).   
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Trist praat over arbeidssystemen (work systems) als een mogelijk grotere eenheid dan 
één semi-autonome team. Een arbeidssysteem kan bestaan uit meer dan een face-to-face 
group samen met andere in matrix en netwerkclusters. Onder bepaalde condities kan een 
team echter wel degelijk als een arbeidssysteem beschouwd worden. Belangrijk is dat 
het team een complete activiteit/proces uitvoert. In dit onderzoek is in de definitie van 
semi-autonome teams108 besloten dat zijn zich richten op specifieke specifieke klanten(-
groepen) of op specifieke producttypen (output) (Daft, 1998). Meestal zijn in een 
horizontale structuur semi-autonome teams verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
parallelle werkprocessen (Daft, 1998, p. 250). 
 
5.5 Technische systeem 

Het is belangrijk om te kunnen onderscheiden in hoeverre een medewerker bij de 
uitvoering van zijn werk ondersteund wordt door WFM. WFM ondersteunt de ene 
functionaris bij al zijn taken, terwijl een andere functionaris maar ondersteuning bij 
enkele taken ondervindt.  

ONDERSTEUNING IN BREEDTE 
De mate waarin alle werkactiviteiten binnen een werkproces – al dan niet effectief - ondersteund worden 
door het systeem109. 

Terwijl het begrip ‘ondersteuning’ geen normatieve lading heeft, is het bij het bestuderen 
van WFM ook belangrijk om te kijken naar de dwingendheid van het systeem. In 
navolging van Mintzberg gebruik ik hier het begrip regulering.  

REGULERING (MINTZBERG, 1979)  
De mate waarin het technische systeem leden van een team stuurt bij het uitvoeren van het 
werkproces110.  

 
5.6 Teamkenmerken 

Teamkenmerken111 zijn op te splitsen in teamantecedenten en teamkarakteristieken. De 
teamantecedenten laten de voorgeschiedenis van het team zien. Daarbij gaat het om 
eigenschappen die betrekking hebben op de situatie voordat de semi-autonome teams 
zijn gevormd.  
Teamkarakteristieken hebben nadrukkelijk betrekking op de situatie nadat de semi-
autonome teams zijn gevormd. In enkele gevallen hebben de hierna te noemen 

                                           
108 zie ook definitie van semi-autonome teams op pagina van een collega teamlid control. 
109 De mate waarin leden van een team door het technische systeem worden ondersteund bij het 
uitvoeren van hun werk. 
110 Deze variabele beschrijft in welke mate het technische systeem als ‘machine’ functioneert in de 
diepte van de taak  
111 Teamkenmerk gebruik ik als het hyperoniem van teamantecedenten en teamkarakteristieken. 
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variabelen betrekking op zowel teamantecedenten als teamkarakteristieken. Deze 
variabelen zijn de eerste keer beschreven en de tweede keer wordt erna (terug)verwezen.  
De teamantecedenten en de teamkarakteristieken zijn elk opgedeeld in: 
teamsamenstelling, teamervaring, teamcultuur en fysieke nabijheid. Deze vier begrippen 
bespreek ik hieronder kort. Daarna zal ik de teamkenmerk variabelen presenteren. 
 
Cultuur is in dit onderzoek gedefinieerd als:  

 … a set of values, beliefs, and feelings, together with the artifacts of their expression and transmission 
(such as myths, symbols, metaphors, rituals), that are created inherited, shared, and transmitted within one 
group of people and that, in part, distinguish that group from others (Cook and Yanow, 379). 

Handy (1986) onderscheiden vier ideaaltypische cultuurtypologieën. De bureaucratische 
cultuur wordt gekenmerkt door regels en procedures voor voorspelbaarheid en 
stabiliteit, een functionele arbeidsverdeling, orde en systematiek en een hiërarchische 
structuur. De taakcultuur wordt gekenmerkt door het behalen van doelen, een 
kenmerkende machtsstructuur, taakgericht leiderschap en een spanningsveld tussen 
samenwerken en autonomie.  
Een persoonscultuur wordt gekenmerkt door een informele structuur, vertrouwen in 
individu, emotionele betrokkenheid en weinig regels. En tot slot een innovatieve cultuur. 
Deze wordt gekenmerkt door een streven naar vernieuwing en een gedecentraliseerde 
werkwijze. 
 
Bij de fysieke nabijheid is een variabelen die moeilijk onder te brengen was in een 
grotere categorie, deze is daarom een eigen onderdeel binnen de teamkenmerken 
geworden. 
 
5.6.1 Teamantecedenten 
TEAMSAMENSTELLING 
Het bedrijf uit de case is ontstaan uit een groot aantal kleinere bedrijven. De leden 
herkennen elkaar nog steeds als afkomstig van de vroegere bedrijven (bloedgroepen). 

AANTAL BLOEDGROEPEN 
Mate waarin verschillende leden van een team afkomstig zijn uit verschillende organisaties, locaties of 
organisatie-eenheden. 

TEAMERVARING 
Welke ervaring heeft het team met elkaar. Hebben ze een gemeenschappelijke 
voorgeschiedenis. In de casestudie is het ook van belang in hoeverre een team een 
werkrelatie had in de oude afdelingenstructuur. De aanwezigheid van oude werkroutines 
zal de toe-eigening van een nieuw werkwijze zeker beïnvloeden.  

ERVARING ALS TEAM 
De duur van de periode dat de leden van een team met elkaar hebben samengewerkt. Of de bekendheid 
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van de leden met de oude organisatie. Of de mate waarin de leden elkaar al kenden in de oude 
organisatie 

Daarnaast speelt ook de tijd dat het team met de nieuwe werkwijze werkt een rol. Een 
de tijd dat het team– en haar individuele leden – in het verleden een andere werkwijze 
hebben gehanteerd. 

ERVARING MET WERKWIJZE 
De duur van de periode dat de leden van een team ervaring heeft met de nieuwe werkwijze. 

 
TEAMCULTUUR 
In de casestudie lijkt ten slotte ook naar voren te komen dat vertrouwen in het 
management van belang is bij de acceptatie van een nieuwe systeem: want naast WFM 
zijn nog veel andere zaken gewijzigd.  

VERTROUWEN MANAGEMENT 
De mate waarin het team vertrouwen heeft in het management  

Deze laatste twee begrippen zijn behalve teamantecedenten ook teamkarakteristieken. 
 
5.6.2 Teamkarakteristieken 
TEAMSAMENSTELLING 
Welke vaardigheden hebben de teamleden. Zijn het specialisten of meer generalisten.  

RELATIEVE AANTAL COMPETENTIES 
De mate waarin leden van een team over de competenties beschikken die nodig zijn voor de uitvoer van 
het werkproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

Ook blijkt de compleetheid van het team van belang te zijn. 
BEZETTINGSGRAAD 
De mate waarin de officieel toegewezen formatie per functie ook daadwerkelijk bezet is in een team. 

TEAMERVARING 
De eerder in §5.6.1 besproken ‘ervaring met werkwijze’ is behalve een teamantecedent 
ook een teamkenmerk. 
  
TEAMCULTUUR 
Verschillen in teamcultuur kunnen optreden in de scope van het team. Is deze intern of 
extern112? In WFM staat een case centraal in het werkproces. Hoe verhoudt zich dat met 
het werken in een team, waar gedeelde verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt?  

INTERNE SCOPE (CASE VS WERKSTROOM) 
De mate waarin de leden van een team gericht zijn op en zich verantwoordelijk voelen voor de hele 
werklast (of alleen gericht zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de hun toegewezen cases). 

 

                                           
112 De twee dimensies in het model van Quinn en Rohrbaugh (1983) zijn interne versus externe focus en 
een structuur gericht op flexibiliteit versus stabiliteit 
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Een vergelijkbare afweging is ook te maken voor het belang wat aan een individuele 
klant of het collectief van klanten wordt gegeven. Hier speelt ook de individuele case of 
de hele werklast weer een rol, maar dan vanuit de klant bekeken. 

EXTERNE SCOPE 
De mate waarin de leden van een team gericht zijn op en zich verantwoordelijk voelen voor het 
maximaliseren van de totale output van het team (of allen gericht zijn en zich verantwoordelijk voelen voor 
de individuele klantwens). 

De eerder in §5.6.1 besproken teamantecedenten ‘vertrouwen management’ is ook een 
teamkarakteristiek. 
  
FYSIEKE NABIJHEID 
Een laatste teamkenmerk is de fysieke afstand tussen de teamleden. Is het team 
gesitueerd in één kamer of zijn ze verspreid over meerdere kamers?  

FYSIEKE NABIJHEID 
De mate waarin leden van een team zich binnen elkaars gehoorafstand en gezichtsveld bevinden. 

 
5.7 Coördinatie, beheersing en besluitvorming in team 

Coördinatie en beheersing zijn centrale elementen van het WFMS en daardoor 
onmisbaar om te benoemen in een casestudie naar WFMS. Het belang van het begrip 
coördinatie neemt toe omdat teams - als een vorm van coördinatie - ook een belangrijke 
plaats innemen in het onderzoek.  
 
5.7.1 Coördinatie 
Veel aandacht in het onderzoek is besteed aan wederzijdse afstemming: hoe coördineren 
teamleden hun activiteiten m.b.t. één of meerdere cases? Twee begrippen die hierbij 
gebruikt worden zijn wederzijdse afstemming en case-overschrijdende wederzijdse 
afstemming. 

WEDERZIJDSE AFSTEMMING PER CASE 
De mate waarin de leden van een team met verschillende functies hun werkactiviteiten voor één en 
dezelfde case onderling informeel afstemmen (Mintzberg, 1979). 

 
CASE-OVERSCHRIJDENDE WEDERZIJDSE AFSTEMMING;  
De mate waarin de leden van een team met verschillende functies werkactiviteiten over case 
overschrijdende aspecten informeel afstemmen 

Een andere vorm van coördinatie is gebaseerd op standaardisatie. Standaardisatie van 
input heeft een teamspecifiek element.  

STANDAARDISATIE VAN INPUT 
de mate waarin de standaardisatie van input voor een team op de meest optimale wijze geschiedt.  
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5.7.2 Beheersing 
Naast coördinatie is beheersing ook een hoofdtaak van WFM.  

INFORMELE PRESTATIE-CONTROLE 
De mate waarin een lid van een team - met dezelfde of een andere functie – informeel de output van een 
collega teamlid controleert? 
 

5.7.3 Besluitvorming 
Ook besluitvorming vraagt enige aandacht. Het gaat vooral om operationele 
besluitvorming. Operationele besluitvorming zich op het uitvoerende proces. Besluiten 
gaan over de uitvoering van het werk en mogelijkheden om het arbeidsproces te 
variëren en variaties in de taakuitvoering aan te brengen (Boonstra, 1991).  
 
Om aan te kunnen geven in welke mate de teams in staat zijn om zelf besluiten te 
nemen, of in hoeverre ze zelfsturend of autonoom zijn gebruik ik hier de term 
zelfregulatie (zie ook 2.2).  

DECENTRALISATIE IN TEAM  
De mate waarin de leden van een team bevoegd zijn tot het nemen van operationele beslissingen over de 
uitvoering van het werk en variaties in de uitvoering daarin. 

In deze indeling (Boonstra, 1991) zijn leiderschapstijlen ingedeeld bij besluitvorming. 
De belangrijkste reden hiervoor is dat de leiderschapstijlen verschillen in de mate waarin 
ondergeschikte betrokken zijn bij de organisatorische en operationele besluitvorming.  
Er zijn verschillende leiderschapstijlen te onderscheiden. Meestal worden de volgende 
drie genoemd: taakgericht leiderschap, sociaal gericht leiderschap en teamgericht of 
participatief leiderschap (Boonstra, 1991). Kort gezegd gaat het in de eerste stijl vooral 
om productie en is er weinig aandacht voor de mens, in de tweede stijl heeft de 
leidinggevende oprechte belangstelling voor zijn mensen en hun problemen in het werk 
en met de onderlinge samenwerking, de derde stijl combinatie aandacht voor de 
productie met die voor de medewerkers. De medewerkers worden in deze stijl ook 
betrokken in de organisatorische en operationele besluitvorming.  
In een situatie waar semi-autonome teams gebruikt worden lijkt deze laatste 
leiderschapsstijl, het teamgerichte leiderschap, het meest gepast. 

LEIDERSCHAP 
De mate waarin een directe leidinggevende van een team gebruik maakt van een teamgerichte of 
participatieve leiderschapsstijl. 
 

5.8 Arbeidsdeling 

Behalve coördinatie en beheersing beïnvloedt WFM ook de arbeidsdeling.  
Enkele zeer basale begrippen van arbeidsdeling zijn: functies, taken en rollen.  

FUNCTIE, TAAK EN ROL  
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Om de verschillende taken die de teamleden uitvoeren aan te duiden spreek ik over hun functie. De functie 
opdrachtbeheerder verricht meerder taken in het proces. (Molleman, 2001; Torington & Hall, 1991). 

 
Bepaalde taken – rollen in WFM termen - zijn via autorisaties toe te wijzen aan functies 
of personen. Hiermee kan de bestaande arbeidsdeling veranderen. Daarnaast hebben 
gebruikers – in sommige gevallen – enige ruimte om deze verdeling aan te passen. Om 
de arbeidsdeling en de verschillen tussen teams te beschrijven zijn begrippen als breedte 
(horizontale differentiatie) en diepte (verticale differentiatie) van de taak nodig. 

BREEDTE (TAAKVERSMALLING VS TAAKVERBREDING) 
De mate waarin de horizontale taakverbreding is doorgevoerd. Horizontale taakverbreding heeft betrekking 
op het aantal en de variatie van de operaties. (Lawler, 1969). 
 
Diepte (taakverarming vs taakverrijking)  
De mate waarin de leden van een team de planning en beheersing van hun taken zelf in handen hebben 
(Lawler, 1969). 

 
Daarnaast streven de onderzochte teams naar rolflexibiliteit, met dit begrip wordt de 
uitwisselbaarheid van taken door collega’s aangeduid.  

ROL FLEXIBILITEIT 
De mate waarin leden van een team het werk van leden die dezelfde of een andere functie uitvoeren 
kunnen overnemen. 

 
De laatste variabelen is hoeveelheid werk. Dit is een subjectieve maat die ik in dit 
onderzoek baseer op uitspraken van de teamleden. Het begrip is ingedeeld op 
organisatie niveau omdat het team er zelf geen invloed op kan uitoefenen.  

HOEVEELHEID WERK  
De mate waarin teamleden zelf werkdruk ervaren.  
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Bijlage 6 Lijst van begrippen 
AEL Aanvraag tot Einde Levering 
Case  Datgene wat door een WFMS afgehandeld dient te worden. Een 

casus is ook te zien als een product in bewerking. Elke casus heeft 
een unieke identificatie. (Van der Aalst en Van Hee, 1997) 

CRM  Customer Relationship Management. CRM heeft als hoofddoel de 
relatie met klanten te optimaliseren, waardoor het rendement van een 
individuele klant zo hoog mogelijk wordt.  

CRM-pakket Bestaan uit modulen die belangrijke fases van de verkoopgerichte 
front-office activiteiten ondersteunen.  

DIS   Document Information System. Document Imaging System. Over 
het algemeen is een DIS een applicatie waarin ingevoerde documen-
ten kunnen worden beheerd en geraadpleegd.  

ERP: Enterprise Resource Planning. Bedrijfsomvattende behoefteplanning. 
ERP-systemen zijn geïntegreerde softwarepakketten om alle 
bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen.  

ERP-pakket   Modulair softwarepakket met geïntegreerde functies voor ERP. 
Bekendste leveranciers zijn Baan, Oracle, Peoplesoft, SAP en JD 
Edwards.  

Excel   Spreadsheet programma van Microsoft voor Windows.  
GIS   Geografische Informatie Systeem. Database voor geografische 

gegevens.  
MS Access  Relationele database van Microsoft met goede SQL ondersteuning. 

Met name geschikt voor eenvoudige workgroep applicaties. 
MS Word   Tekstverwerker van Microsoft.  
SAP/R3   Een ERP pakket (Enterprise Resource Program) van een Duits 

bedrijf. Het is een modulair opgebouwd pakket met modules zoals: 
Sales en Distribution; Finance; Warehousing; Human Resources; en 
vele anderen. Bedrijven kiezen een of meer modules om hun 
bedrijfsprocessen te automatiseren. Het is dus een verzameling van 
wat vroeger losse pakketten waren.  

PAN Planning tot Aanleg Netwerk 
WFMS Workflowmanagement system 
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Samenvatting 
Inleiding 
Van het nieuwe fenonoom ‘Workflowmanagement systemen’ (WFMSen) zijn vele 
sociaal-organisatorische aspecten nog onbekend. Waarom kiezen bedrijven voor de 
invoer van WFMSen; hoe is te verklaren wat bij invoering van deze systemen gebeurt; 
en hoe zijn de invoering en het gebruik overeenkomstig doelen van goede 
bedrijfsvoering te verbeteren?  
Een WFMS is een geautomatiseerd systeem voor de besturing van werkstromen met 
(een aantal van) de volgende functionaliteiten: routing van werk; monitoring en 
beheersing van werk; berichtgeving aan actoren; de toewijzing van activiteiten aan en 
autorisatie van actoren; en procedure management. 
De invoering van WFMSen bleek in het vooronderzoek regelmatig plaats te vinden in 
combinatie met de invoering van  semi-autonome teams. Deze teams worden 
gedefinieerd als een vaste groep medewerkers die dagelijks samenwerken en 
verantwoordelijk zijn voor het leveren van een product of dienst en – tot op zekere 
hoogte – verantwoordelijk zijn voor het managen van zichzelf en de eigen taak. Het 
team  beschikt hiertoe over informatie, competenties en hulpbronnen, en heeft de 
bevoegdheid om zelfstandig zekere beslissingen te nemen. 
De verwachting is dat deze twee innovaties elkaars werking in de praktijk kunnen 
verstoren, gezien de onderliggende principes: standaardisatie versus zelfregulatie. Twee 
fundamentele spanningen bij het organiseren van een arbeidssysteem worden in de 
literatuur onderscheiden. Ten eerste is er de behoefte aan persoonlijke betrokkenheid van 
de medewerkers terwijl het gedrag van diezelfde medewerkers tegelijkertijd ook moet 
worden beheerst; en ten tweede bestaat de noodzaak tot differentiatie die vervolgens 
weer de behoefte aan integratie oproept. 
In beide spanningsvelden lijken de toepassing van WFMS enerzijds en die van semi-
autonome teams anderzijds een bijdrage te leveren aan de tegenovergestelde intentie. 
Wanneer beide innovaties gelijktijdig worden ingevoerd in een arbeidssysteem, rijst 
derhalve de vraag in hoeverre zij elkaars werking in de praktijk aanvullen of juist 
verstoren. De verwachting was dat dit mede wordt bepaald door de vraag op welke 
wijze een team zich deze innovaties toeeigent  en hoe het team de daaraan ten grondslag 
liggende tegenovergestelde intenties beleeft. Dit onderzoek had als doel een beter inzicht 
in deze materie te ontwikkelen. 
 
Theorie 

Twee wetenschappelijke benaderingen bestuderen de relatie tussen technologie en 
organisatie: de  inmiddels klassieke structurele contingentietheorie gaat er vanuit dat de 
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best passende organisatiestructuur afhangt van de situatie waarin een organisatie 
opereert. De gehanteerde technologie en techniek maakt hiervan onderdeel uit. Op het 
niveau van een unit (hier team) zijn kenmerken van de taakomgeving de meest 
belangrijke contingentiefactoren voor het bepalen van deze passendheid.  
In een interpretatieve benadering zijn sociale samenhangen (waaronder teams) 
constructief bezig met een proces van betekenis- en zingeving aan hun ‘taakomgeving’ 
en het eigen handelen daarbinnen over de tijd heen. In deze benadering beïnvloeden 
taakomgeving en organisatie elkaar wederzijds door de betekenis die acteurs aan beide 
begrippen geven. De afstemming die tot stand komt tussen de aspecten van het 
arbeidssysteem, de taakomgeving en de teamkenmerken kan worden geanalyseerd 
vanuit een structurele contingentiebenadering (‘fit’). Het verloop van het toe-
eigeningsproces van een technisch systeem kan beschreven en verklaard worden met 
behulp van de appropriationtheorie (‘fitting’).  
In dit onderzoek is de toe-eigening van een technisch systeem dat werd gecombineerd 
met het concept semi-autonome teams bekeken als een proces van teamleren. Teamleren 
betekent hier, in navolging van Cook en Yanow, het verwerven, behouden en veranderen 
van gemeenschappelijke betekenisgeving door het vastleggen en overdragen hiervan in 
artefacten en door collectieve acties van de groep.  
Het onderzoek bestond uit een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. In het 
vooronderzoek, bestaande uit acht cases, werd het veld in de breedte en met een open 
design het volgende geëxploreerd: met welke intenties worden WFMSen ingevoerd; in 
hoeverre is deze invoering gekoppeld aan het werken in semi-autonome teams; en 
welke sociaal-organisatorische factoren spelen bij de invoering een rol. Op basis van de 
uitkomst van het vooronderzoek en aanvullende theoretische veronderstellingen is een 
hoofdcase geselecteerd. Deze hoofdcase bestaat uit een viertal geneste subcases. Binnen 
elk van deze vier subcases werd de gecombineerde toe-eigening van de concepten 
WFMS en semi-autonome teams longitudinaal bestudeerd.  
 
Vooronderzoek  
Het vooronderzoek heeft de volgende proposities over de gevolgen van de invoering 
van WFMSen opgeleverd: WFMS implementaties vloeien veelvuldig voort uit 
doorlopen BPR-trajecten; en de invoering van WFMS gaat veelvuldig gepaard met de 
invoer van een horizontaal georiënteerde organisatiestructuur. Een belangrijk motief 
voor het management om te kiezen voor de invoering van een WFMS en een 
horizontale organisatiestructuur zijn veranderingen die optreden in de omgeving van de 
organisatie. Deze veranderingen zetten het management er toe aan meer waarde te 
hechten aan de klanttevredenheid. 
Een uitkomst van het vooronderzoek is dat de toegenomen transparantie van het 
werkproces door het gebruik van het WFMS niet tot een meer decentrale afstemming 
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leidde. Daarnaast blijkt de beheersfunctie van het WFMS dwingend en opjagend te 
werken. Het vermogen van een WFMS om continu nieuw werk toe te wijzen (push) in 
plaats van periodiek of via een pull-mechanisme wordt door de gebruikers ervaren als 
een verhoging van de werkdruk. 
Binnen de breed geselecteerde cases waar WFMSen zijn ingevoerd, komen twee 
patronen naar voren. In het eerste patroon wordt het WFMS ingezet om te reageren op 
de dynamiek in de omgeving van de organisatie. Voor de teamleden ontstaan nieuwe 
taken  die kunnen  worden uitgevoerd doordat het WFMS een aantal tijdrovende taken 
automatiseert en informatiseert. In het tweede patroon gebruiken de bedrijven het 
WFMS ook voor het automatiseren en informatiseren van een aantal taken, maar de 
medewerkers krijgen geen nieuwe taken en er is niet voor de inzet van een WFMS 
gekozen om te kunnen reageren op dynamiek in de omgeving . 
Voor het hoofdonderzoek is Nuon als case gekozen, omdat het eerste patroon zich hier 
voordeed en de noodzaak tot leren groot leek te zijn. 
 
Hoofdonderzoek 
In het hoofdonderzoek is gebruik gemaakt van etnografische onderzoeksmethoden 
waarbij de teams gedurende een jaar intensief zijn gevolgd. De gegevensverzameling 
bestond uit observaties, informele gesprekken, semi-gestructureerde interviews, enkele 
groepsdiscussies en een korte vragenlijst.  
Het hoofdonderzoek is uitgevoerd bij het energiebedrijf Nuon Infra. Vanwege de 
liberalisering van de energiemarkt is Nuon opgesplitst in twee bedrijfsonderdelen. Nuon 
Infra legt het energie- en gasnetwerk aan, en onderhoud dit. ContiNuon richt zich op de 
levering van energie en gas.  
Nuon is in de laatste jaren sterk gegroeid door fusies en overnamen van een groot aantal 
gemeentelijke en regionale energie- en gasbedrijven. De herkomst van de medewerkers 
van de vier onderzochte teams verschilt daardoor sterk.  
 
Het hoofdonderzoek geeft antwoord op de vraag waarin en waardoor toe-
eigeningsprocessen van centraal doorgevoerde innovaties (WFMS en semi-autonome 
teams) verschillen. In het antwoord zijn drie stappen te onderscheiden: verschillen 
tussen teams, toe-eigening als leerproces en de interactie tussen WFMS en semi-
autonome teams.  
 
Verschillen tussen teams 
Het gebruik van het WFMS en de manier waarop de teams ‘semi-autonoom’ zijn gaan 
functioneren (fit) blijken sterk uiteen te lopen in de vier subcases. Dit komt – deels – 
door de verschillen in samenstelling en in ontstaansgeschiedenis van de teams. De 
fysieke nabijheid van teamleden in een team verschilt sterk, evenals de ervaring met de 
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eigen werkwijze van en  de samenwerking binnen het team. Deze verschillen in 
teamkenmerken resulteren in een variatie in het gebruik van het WFMS en het concept 
van semi-autonome teams van ‘naadloos het formele werkproces kunnen volgen’ tot 
‘rommelen’ en ‘om het systeem heen moeten werken’.  
 
toe-eigening als leerproces 
Drie leerpatronen kunnen worden onderscheiden in de toe-eigening zelf (fitting). 
Behoudende toe-eigening doet zich voor als het proces van teamleren resulteert in het 
behouden van bestaande gemeenschappelijke betekenisgeving. Inpassende toe-eigening 
doet zich voor als de nieuwe werkwijze wordt ingepast in de bestaande 
gemeenschappelijke betekenisgeving. Volledige toe-eigening doet zich voor als het team 
leert zich de innovatie overeenkomstig de intentie van management en ontwikkelaars 
toe te eigenen.  
Om een verklaring te geven waarom de toe-eigening, als proces van fitting, verschillend 
verloopt is nagegaan welke impact het WFMS en het concept van semi-autonome teams 
hebben op het arbeidssysteem, de taakomgeving en het team zelf. De verschillen in 
resulterende leerpatronen (fitting) bij de teams kunnen verklaard worden door een vijftal 
kenmerken van het teamleren:(1) de mogelijkheid voor reflectie; (2) de mogelijkheid tot 
interactie; (3) de mogelijkheden tot gebruik en opslag van gemeenschappelijke 
betekenisgeving; (4) de mate waarin aandacht op gemeenschappelijke betekenisgeving 
is gericht; en (5) de overeenkomst tussen bestaande betekenisgeving en de noodzaak tot 
veranderen na de invoering van WFMSen of semi-autonome teams.  
 
Interactie tussen WFMS en semi-autonome teams 
Uit het antwoord op de vraag of de interactie tussen het WFMS en het gebruik van 
semi-autonome teams tot problemen in de toe-eigening van deze concepten leidt, is te 
concluderen dat zij elkaars werking niet hoeven te verstoren ondanks de tegengestelde 
prinicpes die eraan ten grondslag liggen.  Bij alle teams is het standaardiserende WFMS 
ingevoerd en hebben de teams ook een werkbare afstemming (fit) gerealiseerd tussen 
arbeidssysteem, taakomgeving en teamkenmerken. Hieruit blijkt dat alle teams tot 
zelfregulatie in staat zijn.  
Maar een belangrijk onderscheid moet gemaakt worden tussen feitelijke zelfregulering 
en ervaren zelfregulering. Feitelijk blijken alle teams in staat om een fit te realiseren 
tussen arbeidssysteem, taakomgeving en teamkenmerken als de twee innovaties worden 
doorgevoerd. Maar de ervaren zelfregulering door de teams verschilt sterk. Slechts één 
team ervaart dat zij door de innovaties ook daadwerkelijk meer mogelijkheden tot 
zelfregulering hebben gekregen. De andere drie teams ervaren de dwingendheid van het 
WFMS als belemmering van hun vermogen tot zelfregulering. Dat deze teams slecht in 
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geringe mate deze zelfregulatie ervaren, wordt veroorzaakt door het feit dat teams het 
begrip zelfregulatie breder interpreteren dan ‘officiële bedoeld’ door het management.  
Op basis van de contingentietheorie is te voorspellen dat teams met een onzekere 
taakomgeving meer zelfregulatie nodig hebben en dit ook toebedeeld zouden moeten 
krijgen door het management. Wanneer dit gebeurt is te verwachten dat deze teams ook 
meer zelfregulatie ervaren. De feitelijke situatie is, dat bij het team met de laagste 
onzekerheid in de taakomgeving de ervaren zelfregulatie het hoogst is. Daarnaast blijkt 
dat de teams met een meer onzekere taakomgeving geen zelfregulatie ervaren, maar wel 
de vrijheid nemen om de ‘innovatie te negeren’. Het onderzoek heeft laten zien dat het 
deze teams lukt om de formele werkwijze te negeren of de innovatie in te passen in hun 
feitelijke werkwijze. De teams eigenen zich de innovatie op deze manier toe om de door 
hen gewenste output te realiseren. Met andere woorden, lokaal wordt dus impliciet en 
informeel (ten dele wellicht niet legitiem) alsnog een fit gerealiseerd. 
 
Tot slot is over de interactie tussen WFMS en semi-autonome teams te zeggen dat alleen 
bij voldoende slack in de teamorganisatie het WFMS als een ‘bevrijdend harnas’ 
functioneert. Want alleen dan is door de slack een versnelde teamontwikkeling mogelijk, 
waarbij impliciet of expliciet in het toe-eigeningsproces gewerkt kan worden aan een fit 
die past bij de lokale situatie. De reden hiervoor is dat de eerste twee fasen van de 
teamontwikkeling (taakverbreding en taakverrijking) in het ontwerp van het WFMS zijn 
besloten. De structurerende werking van het WFMS beperkt enerzijds de 
bewegingsvrijheid van een team. Anderzijds schept het WFMS bij de breed 
ondersteunde teams ook ruimte voor leren, doordat het WFMS een aantal tijdrovende 
taken automatiseert en informatiseert. Hierdoor kunnen gebruikers van het WFMS zich 
ontwikkelen tot semi-autonoom team (zie ook §8.3). In een setting waar het WFMS als 
een bevrijdend harnas functioneert en ook semi-autonome teams zijn ingevoerd, blijkt 
de verwachtte fundamentele tegenstelling bij het organiseren niet als zodanig te worden 
ervaren.  
De teams waar slack afwezig is ervaren wel een spanning tussen de twee innovaties. In 
functionele zin omdat de structurerende werking van het WFMS de zelfregulering 
bemoeilijkt. En in sociale zin omdat de teams zich gefrustreerd voelen in hun pogingen 
om de twee innovaties overeenkomstig de intentie te gebruiken. 
 
Conceptuele gevolgtrekkingen 

De case in het hoofdonderzoek heeft laten zien dat zelfs bij een sterk structurerend ICT 
systeem de toe-eigening van één en hetzelfde systeem bij verschillende teams in 
dezelfde organisatie toch anders verloopt (fitting) en tot een verschillend gebruik (fit) 
leidt. Deze uitkomst bevestigt de ‘appropriation theorie’. 
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Dit onderzoek toont bovendien aan dat het combineren van de structurele 
contingentietheorie met een  interpretatieve benadering vruchtbaar is. De benaderingen 
vullen elkaar en kunnen samen de uitkomsten verklaren. Het verbinden van de 
perspectieven kan meer verklaren dan één van de perspectieven afzonderlijk kan. 
Hierdoor was een onderscheid te maken tussen feitelijke en ervaren zelfregulatie. Van 
belang bleken de verschillen in taakomgeving en in teamkenmerken voor de verklaring 
van het proces van ‘fitting’ en de uiteindelijk ontstane ‘fit’. De taakomgeving van de 
onderzochte teams verschilde, terwijl dezelfde structuurinterventie werd ingevoerd. 
Hierdoor was de implementatie van de innovatie voor het ene team perfect en paste het 
voor een ander team, gezien de taakomgeving, niet zo goed. De leerpatronen die in het 
onderzoek zichtbaar werden bij de teams, lieten zien dat deze teams lokaal toewerkten 
naar een betere fit. 
 
De combinatie van perspectieven in de analyse maakte ook inzichtelijk aan welke 
voorwaarden moet worden voldaan om de faciliterende werking van het WFMS-harnas 
te realiseren, maar ook de belemmerende werking van het WFMS-harnas - onder de 
aangegeven voorwaarden -  werd zichtbaar. Tevens wordt de wisselwerking zichtbaar 
tussen disciplinering en zelfregulatie in teamontwikkelingsprocessen. En tot slot maakt 
de combinatie het mogelijk om met de historische bepaaldheid van teamleren om te 
gaan: duidelijk is geworden dat bepaalde teamkenmerken een belangrijke rol spelen in 
de wijze van toe-eigening van WFMSen en het concept van semi-autonome teams door 
de teams. 
 
Dat collectief leren baat heeft bij slack was al eens naar voren gekomen in eerder 
onderzoek. Dit onderzoek heeft laten zien dat er ook slack nodig is bij een toe-
eigeningsproces in een arbeidssysteem Slack zou in elk geval tijdelijk moeten worden 
toebedeeld, anders wijkt de feitelijke uitkomst onbedoeld af van de intentie, zoals naar 
voren komt bij de hoofdcase. In de onderzochte hoofdcase is geen extra slack 
toebedeeld. Bij de teams waar (toevallig) voldoende slack aanwezig was, functioneert 
het WFMS als een bevrijdend harnas. Deze teams ondervonden verhoudingsgewijs 
weinig hinder van de structurerende functionaliteit van het WFMS, en kregen 
tegelijkertijd de mogelijkheid om zich sneller te ontwikkelen op andere terreinen. De 
teams die geen extra slack hebben, ervaren deze voordelen niet, en gebruiken hun 
mogelijkheden voor zelfregulatie (die altijd aanwezig, maar niet altijd legitiem zijn) 
voor het behoudend of inpassend toe-eigenen van de innovatie. 
 
Het fasemodel voor teamontwikkeling werd aangevuld met de observatie dat de 
teamontwikkeling een sprong kan maken in situaties waar centraal ingevoerde 
technische innovaties – zoals een WFMS – het primaire werkproces breed reguleren. De 
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eerste twee ontwikkelingsfasen (taakverbreding en taakverrijking) worden in meer of 
mindere mate ‘gerealiseerd’, doordat zij in het ontwerp van het WFMS besloten liggen. 
Dit creëert het keurslijf of harnas waarbinnen de discussie over de arbeidsdeling in een 
team plaatsvindt. Maar tegelijk biedt deze beperking de mogelijkheid – voor teams met 
voldoende slack – dat het WFMS werkt als een ‘bevrijdende harnas’: het team 
ontwikkelt zich versneld in fase drie en vier (samenwerking en double-loop leren & 
grensmanagement) van het fasemodel. Deze snellere ontwikkeling uit zich vooral in het 
ervaren en gebruiken van het vermogen tot zelfregulatie. Hiermee ontstaat een patroon 
van ‘volledige toe-eigening’ van het semi-autonome teamconcept.  
 
Praktische gevolgtrekking uit het onderzoek 

Lokale verschillen zijn een belangrijke reden gebleken waarom de toe-eigening van de 
twee innovaties tussen teams sterk verschilt. De praktische les die hieruit kan worden 
geleerd is dat lokale verschillen moeten worden betrokken bij het ontwerp- en 
implementatieproces. 
Een tweede praktijkles is dat de intentie van het management om bij meerdere 
bedrijfsonderdelen en/of teams een zelfde ‘gestandaardiseerd werkproces’ in te voeren 
met behulp van een WFMS niet realistisch is als de feitelijke werkwijzen en de 
teamkenmerken verschillen. Het willen uniformeren van lokaal verschillende situaties 
leek eerder te leiden tot een toename van verschillen in de werkwijze dan tot een 
afname. Dit lijkt samen te hangen met een gebrek aan ‘slack’. Ter bevordering van toe-
eigening volgens intentie is het aan te bevelen in elke situatie te zorgen voor voldoende 
‘slack’. 
 
Het onderzoek biedt ook handreikingen bij de invoering van innovaties in de 
teamorganisatie. Uit de theorie komt naar voren dat het teamleren - en hiermee ook het 
proces van toe-eigening - belemmerd wordt door (1) ‘stabiele kennisstructuren’ en door 
(2) het niet kunnen reflecteren op de eigen situatie. 
Afhankelijk van de situatie in een bestaand team kan worden besloten bestaande teams 
in stand te houden (als er een kwetsbare consensus is) of om teams juist nieuw samen te 
stellen (als de kennis structuren te stabiel zijn).  
 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In vervolgonderzoek moeten in een breder kader de gevonden relaties worden 
onderzocht. Onder meer door de relevantie te toetsen van verschillende teamkenmerken 
en teamprocessen. Met name voor de wijze waarop innovaties in het arbeidssysteem 
worden toegeëigend.  
Daarnaast moeten de gevonden relaties verder geëxploreerd worden door longitudinaal 
vervolgonderzoek. Onder andere door de geconstateerde leerpatronen nader te 
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bestuderen bij teams, die net als één van de onderzochte teams, veel bezig zijn met 
gemeenschappelijke betekenisgeving, maar waar wel extra slack is toebedeeld om de 
toe-eigening van de innovatie in het arbeidsproces te optimaliseren.  
 
Twee punten uit het vooronderzoek zijn nog niet verder onderzocht: waarom draagt een 
WFMS - ondanks de toegenomen transparantie - niet bij aan decentralisatie van de 
besluitvorming, maar eerder aan een verdergaande centralisatie. Wat opmerkelijk is 
omdat WFMSen het werkproces transparanter kunnen maken en beheersing van het 
werkproces kunnen doen toenemen op de werkvloer. De vraag waarom het 
management er juist voor kiest deze WFMS- eigenschappen aan te wenden voor 
centralisatie is opportuun, zeker in situaties waar proces- of productgerichte teams de 
bouwblokken van de organisatie vormen.  
Het tweede punt betreft de wijziging in de tijdbeleving die met de invoering van het 
WFMS gepaard gaat. Deze veranderende tijdsbeleving laat zich illustreren met de 
voorbeelden uit hoofdstuk 3 waar de gebruikers van het WFMS zich opgejaagd voelden 
door het systeem. Een vraag voor verder onderzoek zou zijn hoe dit effect zodanig kan 
worden verminderd dat ook de ervaren werkdruk niet verder toeneemt. 
 
Stohr en Zhoa hebben gesteld dat binnen één WFMS niet zowel heel efficiënt en 
eenduidig repeterende handelingen kunnen worden uitgevoerd als op heel flexibele 
wijze een proces kan worden doorlopen. Het  hier gevonden ‘bevrijdend harnas’-effect 
van een WFMS lijkt dit tegen te spreken of in ieder geval te nuanceren. Op welke wijze 
pakt dit uit voor situaties waar productie WFMSen versus ad hoc WFMSen worden 
gebruikt? Deze vraag is interessant omdat in deze situaties de tegenstelling tussen 
specificiteit en flexibiliteit veel groter is dan in dit onderzoek naar administratieve 
WFMSen. 
 Interessant is het ook om  na te gaan in welke mate de kennis kan bijdragen aan het 
verbeteren van de implementatie van innovaties in arbeidssystemen. Te denken valt aan 
de vraag hoe beter rekening gehouden kan worden met lokale verschillen in 
implementatieprocessen. Een specifieke vraag is op welke wijze het leren dat binnen 
een toe-eigeningsproces plaats dient te vinden beter kan worden gefaciliteerd. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met de politieke dimensie van dit leerproces.  
Vervolgonderzoek zal ook moeten uitwijzen of de uitkomsten van dit onderzoek ook 
opgaan voor ad hoc WFMS, Custom Relation Managementsystemen en Enterprise 
Resource Planningsystemen (een voorbeeld hiervan is SAP) als een andere – maar deels 
vergelijkbare of zelfs overlappende - vorm van een innovatie in het arbeidssysteem. 
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Summary 
Appropriation of innovations in the work system 
How teams handle tensions between standardisation and self-regulation in workflow 
management 
 
Introduction 
Many social-organisational aspects of the new phenomenon ‘Workflow management 
systems’ (WFMSs) are still unknown. These include: (1) Why do companies choose to 
implement WFMSs; (2) how does the implementation of the systems occur; (3) can the 
implementation and use of these systems be improved to achieve the goals of 
management?  WFMSs can be defined as systems that automate the co-ordination and 
control of the workflow and support (one or more of) the following functionalities: 
routing of work; monitoring and control; notification; actor assignment and 
authorisation; and procedure management. The implementation of WFMSs in the 
preliminary research phase of this research project in many cases was combined with 
the introduction of semi-autonomous teams. These teams have access to relevant 
information, possess relevant competence and other resources, and have the authority to 
independently make some decisions with regards to the work process. 
It is expected that the effects of these two innovations contradict each other, specifically 
the conflict between the underlying principles of standardisation versus self-regulation. 
Two fundamental strains with organising a work system are distinguished in the 
literature. First of all there is the need for commitment of the workers and the need to 
control the behaviour of these workers. Secondly, there is the need for differentiation 
which results in the need of integration.  
In both fields of tension, the application of WFMSs and of semi-autonomous teams 
seems to contribute to opposite intentions. When both innovations are implemented in a 
work system at the same time, there is the question whether their effects will be 
complementary or contradictory. This research project is an attempt to develop a better 
understanding of this matter. 
 
Theory  
 Two scientific approaches investigate the relationship between technology and 
organisation. The classic contingency theory implies that the best organisation model 
depends on the situation in which the organisation operates. The technology used is part 
of this situation. On the level of the unit (teams), features of the task environment are the 
most important contingency factors to determine fit. 
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Within an interpretive research approach, groups of people (including teams) ascribe 
meaning to their task environment and their roles in this environment over time. There is 
mutual influence between task environment and organisation because of the meaning 
authors give to both concepts. The fit, which is realised between aspects of the work 
system, the task environment and the team features, can be analysed from the 
perspective of a structural contingency theory (‘fit’). The appropriation process of 
innovations, on the other hand, can be described and explained with appropriation 
theory (‘fitting’).  
This study has looked at the appropriation of technology, which was combined with the 
concept of semi-autonomous teams, as a process of team learning. Team learning is 
defined by Cook and Yanow as the acquiring, sustaining and changing, through 
collective actions, of the meanings embedded in the organization’s cultural artefacts.  
The study consisted of a preliminary and a main research phase. The preliminary 
research phase, involving eight cases, explored the field broadly and in an open design 
on: what were the intentions for implementing WFMSs, in what way is this 
implementation linked to semi-autonomous teams and which social organisational 
factors are playing a role during the implementation? With the results of the preliminary 
research, and additional theoretical hypothesis generated from analysis of the 
preliminary cases, the main case was selected. This main case consists of four nested 
sub cases. Within these sub cases the combined appropriation of the WFMS-concept 
and the concept of semi-autonomous teams have been studied. 
 
Preliminary research 
The preliminary research has resulted in the following propositions about the effect of 
implementing WFMSs: (1) these implementations are often part of a Business Process 
Redesign effort, and (2) these implementations often coincides with the introduction of a 
horizontal-oriented organisation structure. A key motive for the management choosing 
WFMSs and a horizontal organisation structure is found in changes within the 
environment of the organisation. These changes are pushing the management to give 
more attention to customer satisfaction. A result of the preliminary research is that the 
increased transparency of the work process by using WFMSs does not result in a more 
decentralised fit. Besides that, the control function of WFMSs appears to be felt by the 
workers as imperative and pressuring. The ability of a WFMS to assign tasks 
continuously (push), and not periodically or on demand (pull), is being perceived by the 
users as an increase of work pressure. 
In the selected cases where WFMS were implemented, two patterns occurred. In the 
first pattern a WFMS is being used to respond to the dynamics of the environment of the 
organization. For the team members, new tasks could be created because a WFMS 
automates and informates a number of time consuming tasks. In the second pattern 
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companies also use the WFMS to automate and informate a number of tasks, but in this 
case the team members didn’t get additional tasks and the application of the WFMS is 
not intended to respond on dynamics in the environment of the organisation. For the 
main research, Nuon was chosen, because the first pattern occurred in this case and the 
need for team learning during the appropriation of the innovations seems to be greater in 
this case. 
  
Main research 
During this study, ethnographic research methods were adopted to follow the teams in-
depth for one year. Observations, informal conversations and semi-structured 
interviews, some group discussions and short questionnaire were the main sources of 
data. The main research took place at a utility company Nuon Infra. Due to the 
liberalisation of the energy market, Nuon was being spilt in two units: Nuon Infra and 
ContiNuon. Nuon Infra was responsible for maintaining the gas- and electricity network 
and ContiNuon for the supply of energy. Nuon has over the years expanded due to 
mergers and take-overs of a great number of public and regional utility companies. This 
explains the huge variation of the background of the team members of the four teams 
that were studied. This part of the study tackles the question: In what and by what varies 
the appropriation processes from central applied innovations (WFMSs and semi-
autonomous teams)? This question is answered in the following sections on (1) 
differences between the teams; (2) appropriation as a learning process and; (3) the 
interaction between the innovations (WFMSs and the semi-autonomous teams).  
 
Differences between teams 
The innovations resulted in a new fit where the use of the WFMS and the way the teams 
were using the concept of  ‘semi-autonomy’ differed very much between the four sub 
cases. This can – partly – be explained by differences in composition and the history of 
the teams. The physical vicinity differs much, as does the experience of the teams with 
their own working routines and the co-operation in their teams. These differences in 
team features resulted in variation of the use of WFMSs and the concept of semi-
autonomous teams; from being able to track ‘smoothly’ the formal work process to 
‘muddle’ and ‘work around the system’. 
 
Appropriation as a learning process 
Three learning patterns are distinguished in the appropriation itself (’fitting’). 
‘Sustaining-appropriation’ occurs when the process of team learning results in the 
sustaining the existing inter-subjective meaning making ‘Fitting-in-appropriation’ occurs 
when the new working method is being incorporated in the existing meaning making 



 
229 

framework of the team. ‘Full appropriation’ occurs when the team learns to appropriate 
the innovation in line with the intentions of the management and the developers. 
To explain why this appropriation, as a process of fitting, differs between sub cases, the 
impact of WFMSs and the concept of semi-autonomous teams on the work system, the 
task environment and the team itself, are assessed. The differences in resulting learning 
patterns (fitting) by the teams can be explained by five features of team learning: (1): the 
opportunity for reflection; (2) the opportunity for interaction; (3) the opportunities for 
use and storage of inter-subjective meaning-making; (4) the extent of focus on meaning-
making; and (5) the similarity between the existing construction of meaning and the 
need to change after the implementation of WFMSs and semi-autonomous teams. 
 
Interaction between the innovations  
It became clear that the interaction between WFMSs and the use of semi-autonomous 
teams will not lead to problems, in spite of conflicting principles on which the two 
innovations are based. The introduction of WFMSs has resulted for all teams in a fit 
between work system, task environment and team features. This proves that self-
regulation in all teams is possible. But an important difference must be made between 
actual self-regulation and experienced self-regulation.  
The results for experienced self-regulation across the teams differ strongly. Only one 
team has experienced more extensive possibilities for self-regulation. The other three 
teams experience little self-regulation due to the constraining character of the WFMS. 
This lack of self-regulation is partly due to the fact that the teams give a broader 
meaning to the concept of ‘self-regulation’ than intended by the management of the 
organisation. 
Contingency theory says that teams in an uncertain task environment are in need of 
more self-regulation and the management should also give this to them. It is expected 
that due to this, these teams also experience more self-regulation. 
Against such expectations, in the team with the lowest uncertainty in the task 
environment the experienced self-regulation is the highest. Teams with a more uncertain 
task environment do not seem to experience this self-regulation, but these teams make 
use of the liberty to ‘neglect the innovation’. The research has shown that teams are able 
to work around the formal work process or to incorporate the innovation in their actual 
working routine. In this manner, the teams appropriate innovations to realise their 
desired output. In other words, implicitly and informally there is a local fit is created. 
Finally, it became clear that only sufficient slack in the team organisation results in an 
increased team development due to the fact that a WFMS works like a ‘liberating 
harness’. In environments where there is sufficient slack – a team can develop more 
quickly. This results in an appropriation process (implicitly or explicitly) that contributes 
to a fit based on the local situation.  
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Teams without slack are very well aware of the contrast between the two innovations 
(WFMSs and the semi-autonomous teams). This is because, from a functional 
perspective, the structural effect of WFMSs hampers self-regulation in the teams. Also, 
from a social perspective the teams feel frustrated in their attempts to use the two 
innovations as intended. 
 
Conceptual conclusions 
The case in the main research has shown that even for information technology with a 
strong structuring effect, the appropriation of one and the same system differs between 
teams in the same organisation. These differences include the process of fitting taking 
place and the result (fit) of the appropriation process. These outcomes of research 
confirm ‘appropriation theory’.  
This research also proves that the combination of the structural contingency theory with 
an interpretive approach is appropriate for the study of WFMSs implementation in the 
context of semi-autonomous teams. Structural contingency theory and an interpretive 
approach are complementary and together they can explain the outcome of this study. 
The combined perspectives explain more than one of the perspectives separately. This is 
why a distinction could be made between actual and experienced self-regulation. The 
differences between the task environment and the team features played an important role 
in explaining the process of ‘fitting’ and the final ‘fit’. The task environments in the 
teams studied were not the same, but the structural intervention was identical for all 
teams. Because of that, implementations of the innovation fitted perfectly for one team 
but did not for another team. The learning patterns, which became clear during the 
research, showed that the teams locally worked towards a better fit. 
The combination of perspectives in the analysis made it clear not only which conditions 
must be met to let the WFMS act as a liberating harness, but also the hindering effect of 
WFMS-harness –under the given circumstances – became clear.  
Also the interaction between disciplinary and self-regulation effects in team 
development courses is made visible. And to conclude, the combination makes it 
possible to handle the historical definition of team learning: it became clear that team 
features play a crucial role in the way the appropriation of innovations is taking place. 
The benefits for collective learning due to the existence of slack have already been 
stated in previous research. This study showed that slack is also needed in an 
appropriation process in a work system. Slack should be allocated temporarily to 
prevent a situation where the actual work process unintentionally differs from the 
intention, as seen in the case study of the main research. In this case, there was no extra 
slack attributed to the teams. In the teams who (by any chance) had enough slack, the 
WFMS functioned as a liberating harness. These teams suffered relatively little nuisance 
of the structural functionalities of the WFMS, and these teams were enabled to develop 



 
231 

faster. The teams, who did not have slack, did not experience these benefits, and they 
used their possibilities of self-regulation (which always are present, but not always 
legitimate) for sustaining the appropriation or fitting-in the appropriation in the existing 
work routine. 
The phase model for team development is modified with the observation that the team 
development can make a leap when technology innovations imposed by management – 
like a WFMS – supports the primary work process. The first two development phases 
(job enlargement and job enrichment) are more or less being ‘realised’ in the design and 
implementation of the innovation.  This creates a straight jacked or harness for the team 
because these subjects of discussion are already settled. But at the same time this 
limitation gives the opportunity – for teams with sufficient slack – for WFMS to act as a 
‘liberating harness’: the team develops itself faster in phases three and four (cooperation 
and double-loop learning) in the team development model. This faster development 
shows up especially in the experience and use of the potential of self-regulation. This 
resulted in a pattern of ‘full appropriation’ of the semi-autonomous team concept. 
 
Practical conclusions  
Local differences prove to be the main reason for variations between teams in the 
appropriation of the two innovations. One of the practical implications of the findings of 
this research project is the need to incorporate local differences in the design and 
implementation process. A second practical implication is that the intention of 
management and designers, to introduce the same ‘standardised work process’ at several 
business units and/or teams with WFMSs, is not realistic if actual working methods and 
team features differ. The drive to unify local different situation seems to leads in those 
cases towards an increase of different working methods, and not to a decrease.  
This seems to be linked with the absence of slack. To encourage an appropriation 
according to the intentions of the system it is recommended to look after a sufficient 
amount of slack. 
This research also gives suggestions for better future implementations of innovations in 
the team organisation. Based on theory is becomes clear that team learning – and the 
concept of appropriation - is hindered (1) by ‘stable knowledge structures’ and (2) by 
teams that have difficulty with reflecting on their own work situation. Depending on the 
situation an existing team finds itself in, there can be a decision to keep the team as it is 
(in the case of a fragile consensus) or to decide to build a new team (if the knowledge 
structures are stable.  
 
Recommendations for further research  
In future research, the results of this study should be explored further in a broader 
framework. Among others the checking of the relevance of team features and team 
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processes during the implementation of innovations. More specifically, the way 
innovations are appropriated in the work system.  
The relationships identified in this research project should be explored further by future 
longitudinal research projects. The learning patterns found should be studied more 
closely. Particular in a case where one of the teams – just as in the main case - is 
involved in much shared meaning, and where extra slack is attributed to optimize the 
appropriation of the innovation in the work system.   
Two issues from the preliminary research are left aside in this study. One of which is:  
Why is the WFMS not contributing - in spite of increased transparency - to more 
decentralisation of the decision making, but rather leads to an increased centralisation? It 
is remarkable because a WFMS makes the work process more transparent and increases 
the control over it. The question why management chooses to use these WFMS-features 
in this centralised way is opportune, especially when the process is organized in process 
and product oriented teams. These team concepts suggest a more decentralised way of 
working. 
The second issue concerns a difference in the notion of time - that is being introduced 
with the implementation of the WFMS. This changed experience of time is illustrated in 
the examples in chapter 3 where users of the WFMS feel rushed by the system. A 
question for further research would be: How this effect could be reduced in order that 
the work pressure is not increased? 
Stohr and Zhoa (2001) stated that within one WFMS, it is not possible to execute very 
efficient repetitive actions as well as to complete a flexible process. The research results 
concerning the ‘liberating harness’ effect from a WFMS seems to contradict this. What 
is the consequence of this insight in situations where production WFMSs or ad hoc 
WFMSs are being used? This question is interesting because in these instances, the 
contradiction between specificity and flexibility are much bigger than in this research on 
administrative WFMSs. 
It would be also interesting to study to what extent this knowledge can contribute to 
improving the implementation of innovation in work systems. How can local 
differences be better taken into account during the implementation processes? A specific 
question would be: In what manner learning could be facilitated in a better way during 
the appropriation process? Particular attention should be given to the political dimension 
of the learning process.    
Further research should also examine whether the same principles and theory of 
appropriation of innovations, as found in this research project, applies to ad hoc 
WFMSs, Customer Relationship Management systems in Enterprise Resource Planning 
systems, as different, but partly comparable and overlapping, forms of innovations of the 
work system. 


