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Voorwoord

Voor u ligt mijn onderzoek wat ik de afgelopen maanden bij Vitens heb vervuld. Het onderzoek is mijn
afstudeeronderzoek voor de master organisaties, verandering en management. Daarnaast is dit onderzoek
bedoeld om Vitens meer inzicht te bieden in de manier waarop kennisdeling in de nieuwe, procesgerichte
organisatiestructuur plaats vindt.

De aanmelding van mij als onderzoeker begint zoals het in een procesgerichte organisatie zou moeten. Mijn
opdrachtgever vult mijn gegevens in en als het goed is gaat er dan een balletje rollen door het hele proces en
vervullen alle andere afdelingen automatisch de taken die nodig zijn om mij te faciliteren. Dat wil zeggen dat ik
inlogcodes krijg, een pasje om het gebouw binnen te komen en een eigen e-mailadres. Als het goed is in ieder
geval. Twee weken later heb ik nog steeds geen pasje, e-mailadres of inloggegevens, sterker nog de aanvraag is
ergens in het proces verdwenen. Het schetst direct de essentie van een procesgerichte organisatie: wanneer
het goed werkt is de organisatie efficiënt, maar hiervoor is het wel noodzakelijk dat iedereen met elkaar samen
werkt en bepaalde kennis met elkaar deelt.

Als onderzoeker heb ik ervaren dat men binnen Vitens nog op zoek is naar de juiste vormen om in deze nieuwe
structuur te werken. Als student van de master ‘Organisaties, verandering en management’ is het dan ook een
prachtige ervaring geweest om tijdelijk deel te mogen uit maken van deze zoektocht en ook een bijdrage te
kunnen leveren aan de verbetering van de processen die de organisatie vooruit kunnen helpen. Daarom wil ik
een aantal mensen hartelijk bedanken dat zij bij hebben gedragen aan deze ervaring.

Allereerst wil ik alle medewerkers en met name de teammanagers bedanken voor hun bijdrage. Een interview
was zelden een probleem en iedereen was zeer behulpzaam. Bedankt voor alle stukken die jullie me in
enthousiasme over het onderwerp hebben doorgestuurd om bij te dragen aan het onderzoek. In het bijzonder
wil ik daar ook mijn opdrachtgevers en begeleider, Johan Driessen en Dennis Hes bedanken die mij op weg
hebben geholpen, de eerste contacten voor de interviews hebben geregeld en altijd open stonden om te
helpen.

Ook mijn begeleider van de Universiteit Utrecht, Michel van Slobbe, heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan het voltooien van dit onderzoek. Er konden in de begeleidingsbijeenkomsten soms stevige discussies zijn
over de methodologie van het onderzoek en de soms kwantitatieve richting die ik vanuit ervaring automatisch
opzocht. Ondanks dat was er altijd nog de vertrouwde glimlach op zijn gezicht en wist hij mij altijd
gemotiveerder te laten vertrekken.

Tot slot wil ik ook mijn vader en mijn vriendin bedanken die altijd bereid waren stukken te lezen, mij van
feedback te voorzien en mij te helpen bij het onderzoek.
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Managementsamenvatting

Vitens is in het afgelopen jaar gereorganiseerd. Afdelingen zijn gecentraliseerd en tegelijkertijd is een
zogenoemde klantketenstructuur ingericht om procesmatig en klantgericht te werken. Hierdoor is een
matrixorganisatie ontstaan waarin de teammanagers een sleutelrol vervullen. Zij vormen de schakel tussen de
visie van de organisatie en het handelen van het operationeel personeel. De teammanagers moeten voor hun
afdeling en teams beleid voeren dat zij moeten afstemmen zowel in de eigen afdeling als ook met de
teammanagers van aangrenzende afdelingen. Het belang van samenwerking en contact tussen deze managers
wordt hierdoor groter en de beleidsmakers van de afdeling Asset Management geloven dat teammanagers
kennis moeten delen over hun werkzaamheden om zo efficiënt mogelijk te werken. Om inzicht te krijgen in de
mate waarop kennisdeling plaats vindt, is in dit onderzoek de vraag beantwoord hoe de teammanagers van
Vitens die betrokken zijn in de klantketen zelf aangeven dat kennis gedeeld wordt en wat de condities zijn die
deze kennisdeling beïnvloeden. Om dit te kunnen beantwoorden zijn interviews en observaties gehouden
onder de betreffende teammanagers. Hieruit blijkt dat er een grote aandacht is voor het delen van expliciete,
technische kennis tussen teammanagers. Deze kennis wordt voornamelijk gedeeld met teammanagers op de
eigen afdeling. Tussen teammanagers van verschillende afdelingen wordt minder kennis gedeeld en ook het
delen van impliciete kennis blijft sterk achter. Stimulerende condities voor kennis zijn het persoonlijk contact
en voorbeeldleiderschap van de eerstelijns managers. Deze geven door hun wijze van aansturing aan waar
prioriteit ligt en teammanagers delen daarover kennis. Remmende condities zijn voornamelijk de
onduidelijkheid die er heerst over de rol van de teammanager in de nieuwe organisatiestructuur. Zij weten
hierdoor niet goed wat er van hen verwacht wordt en zijn niet geneigd om kennis te delen met de rest van de
keten. Bovendien werkt de cultuur kennisdeling tegen, dit blijkt doordat teammanagers niet het gevoel hebben
dat impliciete kennis gedeeld hoort te worden. Teammanagers zijn in deze fase van de reorganisatie wel bereid
om hun handelen aan te passen en er is dus ook een mogelijkheid om de cultuur van de teammanagers aan te
passen. Er wordt door de teammanagers een voorbeeldrol verwacht van de eerstelijns managers om hen te
stimuleren om ook over afdelingen heen kennis te delen. Op basis van het onderzoek lijkt het zinvol voor
directie en eerstelijns managers om teammanagers meer te stimuleren om kennis te delen met andere
afdelingen en ruimte te bieden voor het delen van irrationele kennis, door hier bijvoorbeeld vaste
vergadermomenten voor in te plannen en hier ook op te beoordelen.
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1. Inleiding

Dit onderzoek gaat over kennisdeling tussen teammanagers bij Waterbedrijf Vitens. Door een reorganisatie van
het bedrijf is kennis meer in de belangstelling komen te staan. In het komende hoofdstuk wordt dieper
ingegaan op deze reorganisatie en de aanleiding van dit onderzoek.

1.1 Aanleiding onderzoek
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in
Nederland. Dit doen zij in de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht en een aantal
gemeenten in Noord-Holland en Drenthe. Bij Vitens werken ongeveer 1700 medewerkers verdeeld over
bovenstaande provincies en gemeenten. De grote drinkwaterbedrijven zijn ontstaan door fusies van allerlei
kleinere drinkwaterbedrijven die opgericht zijn in de 19e eeuw. Vitens bestaat in zijn huidige vorm sinds 2006
toen het is gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland.
De organisatiestructuur kan gevonden worden in bijlage 1. Het primaire proces (het winnen, zuiveren en
leveren van drinkwater) is verdeeld over vijf afdelingen die ieder verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van
het proces. Dit zijn de afdelingen winnen&zuiveren, ontwerp&aanleg, netbeheer&leveren, klanten&facturatie
en Asset Management. De afdeling Asset management is een afdeling die beleid maakt voor de verschillende
afdelingen die op hun beurt hier invulling aan moeten geven. Dit betekent echter niet dat de afdelingen zelf
niet betrokken zijn bij het beleid. Zij moeten zorgen dat het beleid in concrete actie wordt omgezet en het
proces vlekkeloos verloopt. Daarnaast zijn er nog een aantal stafafdelingen die deze afdelingen ondersteunen
in het primaire proces. De schematische weergave van deze afdelingen kan gevonden worden in bijlage 2. Het
primaire proces is hiermee verdeeld over verschillende afdelingen.

In de structuur van de organisatie is in het afgelopen jaar veel veranderd. Vitens is in het afgelopen jaar
gereorganiseerd. Voorheen was het proces product- en dienstgeoriënteerd. Dit betekende voor de organisatie
dat de focus vooral lag op de output van de afzonderlijke afdelingen en niet op het proces van het leveren van
drinkwater in zijn geheel. Daardoor werd binnen de afdeling zelf misschien optimaal gehandeld, maar kwam dit
het hele proces wellicht niet ten goede. Daarnaast bestonden er veel managementlagen en was de organisatie
regionaal ingedeeld. Hierdoor duurde het vaak lang voordat een beslissing genomen werd en waren die
meestal niet eenduidig. Deze structuur werd door de directie niet efficiënt en effectief genoeg geacht,
bijvoorbeeld omdat men op elk kantoor afzonderlijk bezig was om dezelfde problemen op te lossen. De
reorganisatie die zich op dit moment heeft voltrokken heeft aan deze structuur een einde moeten maken,
zodat de organisatie effectiever en efficiënter kan zijn. De reorganisatie bestaat uit twee delen. Het eerste
gedeelte van de reorganisatie bestaat uit de zogenaamde ‘kanteling’. Dit houdt in dat afdelingen niet meer
regionaal maar centraal aangestuurd worden. Doordat er een regiostructuur bestond, waren er verschillende
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werkwijzen over de verschillende regio`s waar te nemen. De teams van dezelfde afdeling moeten sinds de
kanteling uniform gaan werken. Door centraal aan te sturen en op eenzelfde manier te werken over alle regio`s
verwacht de directie efficiënter en effectiever te kunnen werken. Dit moet er namelijk voor zorgen dat leden
van dezelfde afdeling samenwerken aan dezelfde problemen en belangrijke kennis over het primaire proces
delen in plaats van dat zij deze binnen hun eigen regio houden.
Het tweede deel van de reorganisatie bestaat uit de implementatie van de klantketenstructuur. Dit is een
structuur waarbij kernprocessen zijn gedefinieerd in relatie tot het drinkwaterproces die over verschillende
afdelingen verdeeld zijn. Deze klantketens hebben tot doel om de kwaliteit van de dienstverlening en de
efficiëntie van het primaire proces te verhogen. Om dit primaire proces te kunnen realiseren moeten
verschillende stappen worden ondernomen. Deze aaneenschakeling van activiteiten, die over verschillende
afdelingen verdeeld zijn, worden klantketens genoemd.
Er zijn vijf klantketens te onderscheiden bij Vitens. Dit zijn de klantketens:
- Klantbeheer
- Aanleg
- Productie en levering
- Onderhoud
- Technische klachten en storingen
Er is ook nog een klantketen ‘internationaal’ maar deze valt buiten het primaire proces en wordt ook door een
heel ander gedeelte van de organisatie opgepakt. Deze klantketen zal in dit onderzoek dan ook buiten
beschouwing worden gelaten.

De vijf klantketens zijn over de verschillende afdelingen heen verdeeld. De ene keten beslaat meer afdelingen
dan de andere. Dit hangt af van de activiteiten in de keten. De verdeling van de klantketens over de
verschillende afdelingen ziet er schematisch als volgt uit:

Uitvoering
processen:

Asset Management (AM)

Netbeheer &
Leveren
(N&L)

Winning &
Zuivering
(W&Z)

Asset
Management
(AM)

Ontwerp &
Aanleg
(O&A)

Klant &
Facturatie
(KF)

Keten
Keten Klantbeheer
Klantbeheer

Keten
Keten Aanleg
Aanleg

Primaire &
besturende
processen

Keten
Keten Productie
Productie &
& Levering
Levering
Keten
Keten Onderhoud
Onderhoud
Keten
Keten storingen
storingen

Keten
Keten Internationaal
Internationaal

Ondersteunende
processen
(niet getekend)

Ondersteunende afdelingen
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Lijnorganisatie

Staforganisatie

Deze tekening komt uit het document “implementatieplan klantketenbesturing, betekenis zichtbaar”, van 16
september 2011. Uit deze klantketens moet de verbondenheid van de verschillende afdelingen blijken. Zij zijn
van elkaar afhankelijk bij het primaire proces en in het goed functioneren van de klantketens.

1.2 Toenemend belang kennis
Deze reorganisatie maakt van Vitens een matrixorganisatie. Dit is een type organisatie dat functioneert als een
web van ‘relationships’ (Mee, 1964) waarbij men aan verschillende deelnemers van de organisatie rapporteert.
Een deelnemer in zo`n organisatie heeft dus niet alleen verbindingen met collega`s van zijn eigen afdeling of
functiegroep, maar met collega`s over de hele organisatie. Bij Vitens kan dit worden herkend aan de relaties
binnen de eigen afdeling (verticaal) en de relaties binnen de klantketen (horizontaal). De tweedelijns managers
(teammanagers) van Vitens spelen een belangrijke rol in deze structuur. De teammanagers worden de spin in
het web van de beleidsvoering in de matrixorganisatie. Van de teammanagers wordt verwacht dat zij de
schakel vormen tussen de visie van de organisatie en de operatie van de eigen afdeling. Zij moeten deze visie
om kunnen zetten in concreet beleid en het operationeel personeel daarmee aansturen. In lijn met de
matrixorganisatie wordt daarbij van hen verwacht dat zij bij het vormen van dit beleid rekening houden met de
belangen van andere afdelingen die in de keten aan hen verbonden zijn. Van hen wordt verwacht dat zij beleid
creëren dat bijdraagt aan de efficiëntie en de doelstellingen van de hele keten.

Willen teammanagers goed werk leveren dan zal het belangrijk zijn dat zij veel contacten onderhouden. Zij
moeten zowel goed samen werken met hun eigen afdeling als met andere afdelingen. In de gesprekken die
voorafgaand aan dit onderzoek zijn gevoerd is aangegeven door teammanagers van de afdeling Asset
Management dat zij geloven dat wanneer teammanagers kennis delen over hun werkzaamheden en de wijze
waarop zij hun werk aanpakken, het primaire proces efficiënter zal verlopen en de samenwerking beter zal
gaan. Er is dus een grotere aandacht ontstaan voor kennis en kennisdeling. Om kennisdeling te bevorderen zijn
al enkele faciliterende mogelijkheden in het leven geroepen. Voorbeelden hiervan zijn wikispaces, speciale
pagina`s op intranet waar men iets over een bepaald onderwerp kan vertellen, en speciale bijeenkomsten
waarin men tijdens een lunch een verhaal kan vertellen. Deze mogelijkheden moeten het makkelijker maken
voor alle leden in de organisatie om kennis met elkaar te delen. De afdeling Asset Management heeft
aangegeven de kennisdeling graag te willen verbeteren. Tegelijkertijd is aangegeven dat het voor de managers
van die afdeling nog onduidelijk is op welke manier kennisdeling op dit moment plaats vindt tussen
teammanagers en wat deze kennisdeling precies beïnvloedt. Omdat de leidinggevenden deze kennisdeling
tussen teammanagers belangrijk vinden is het belangrijk om te bepalen op welke manier kennisdeling al plaats
vindt. Zo kan worden bepaald in hoeverre teammanagers zich al hebben aangepast in hun nieuwe rol, maar
ook in hoeverre ingrijpen door middel van kennismanagement nodig is om kennisdeling te bevorderen. Om
deze reden is besloten om dit onderzoek te richten op de kennisdeling die op dit moment plaats vindt tussen
teammanagers en wat hierop van invloed is.
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1.3 Relevantie en doelstellingen
Dit onderzoek is om verschillende redenen relevant. Voor de organisatie is dit onderzoek relevant omdat dit
onderzoek inzicht kan bieden in de manier waarop kennis gedeeld wordt zodat hier invloed op uitgeoefend kan
worden.

Aan de andere kant is dit onderzoek relevant omdat het het inzicht kan vergroten in de wijze waarop
medewerkers reageren op organisatieverandering en specifieke sturing door structuurwijzigingen. In de
literatuur wordt gesteld dat kennisdeling bevorderd kan worden door de banden op structurele wijze vast te
leggen. Bij Vitens is dit gebeurd. De organisatie heeft immers een matrixstructuur ontwikkeld om banden te
verbeteren en kennisdeling te bevorderen zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Door het beantwoorden
van de hoofdvraag wordt duidelijk in hoeverre teammanagers hun handelen aan hebben gepast naar
aanleiding van de organisatieverandering. De theoretische doelstelling luidt dan ook als volgt:

-

Inzicht krijgen in de wisselwerking tussen een veranderende organisatiestructuur en het handelen van
de medewerkers.

1.4 Hoofd- en deelvragen
Op basis van het bovenstaande wordt in deze paragraaf de hoofd- en deelvragen opgesteld die het
beantwoorden van de hoofdvraag ondersteunen. Dit onderzoek wil achterhalen hoe kennis wordt gedeeld
tussen teammanagers. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt:
Hoe geven teammanagers van Vitens die betrokken zijn in de klantketen aan dat zij kennis delen en wat zijn
beperkende en stimulerende condities die kennisdeling beïnvloeden?
Aan de hand van deelvragen wordt toegewerkt naar de beantwoording van de hoofdvraag. Deze deelvragen
luiden als volgt:
-

Wat betekent kennis voor de teammanagers van Vitens?

-

Hoe geven teammanagers van Vitens aan dat zij kennis delen?

-

Wat zijn beperkende en stimulerende condities voor kennisdeling?

Door de beantwoording van de hoofd- en deelvragen kan worden bepaald in hoeverre teammanagers zich al
hebben aangepast aan de nieuwe rol, waar kennisdeling een belangrijke rol in moet spelen. Op basis daarvan
kan ook worden bepaald of ingrijpen in deze kennisdeling nodig is en door middel van welke condities dat zou
kunnen gebeuren.
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2. Kernthema`s in theoretisch perspectief

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek geschetst. Allereerst wordt dieper
ingegaan op de organisatieverandering bij Vitens. In de eerste paragraaf wordt duidelijk gemaakt waarom er
door de organisatieverandering een andere vorm van kennisdeling nodig is en waarom het handelen van de
teammanagers daarom aangepast moet worden. Dit betekent dat er een cultuurverandering moet plaats
vinden waar meer over gezegd zal worden in de tweede paragraaf. Vervolgens zal uiteen worden gezet om wat
voor soorten kennis het gaat en wat kennismanagement en kennisdeling inhoudt. Er zal vervolgens af worden
gesloten met condities die kennisdeling beïnvloeden.

2.1 Van massadienstverlener naar een klantgerichte organisatie
Vitens heeft zijn structuur veranderd, hierdoor is er een nieuw type organisatie ontstaan. In deze paragraaf
wordt eerst gesteld hoe Vitens voor de reorganisatie te typeren viel en wat dit voor gevolgen heeft voor kennis
en kennisdeling. Vervolgens zal duidelijk worden hoe de verandering van de organisatiestructuur vraagt om
andere vormen van kennisdeling.

Gastelaars (1997) onderscheidt zes typen van dienstverlenende organisaties: selectiebureaucratie,
massadienstverlening, professionele dienstverlening, vrijwillige vereniging, zorgarrangement en individuele
dienstverlening. Op basis van acht hoofdkenmerken onderscheidt zij deze typen dienstverlenende organisaties
van elkaar. Vitens levert op grote schaal een gestandaardiseerd product aan een grote groep anonieme
afnemers. Vitens kan hierdoor worden getypeerd als een massadienstverlener. Dit zijn organisaties waarbij
“het proces gekenmerkt wordt door kortstondige, weinig ingrijpende en sterk gestandaardiseerde transacties
met een groot aantal klanten, tot anonieme marktsegmenten samengevoegd.” (ibid.; p.24). Het gaat bij dit
soort typen organisaties vaak om oude grote organisaties waarbij producten en processen in grote mate
gestandaardiseerd worden, hierdoor kan het tegen minimale kosten en prijzen een maximale hoeveelheid aan
producten leveren.

Swieringa en Wierdsma (1990) stellen dat dit type organisaties gericht zijn op het beheersen en stabiel houden
van de omgeving en het voorkomen van problemen. Vanuit de veronderstelling dat dit lukt wordt intern een
structuur opgezet waarin afdelingen worden verdeeld op basis van functie en deze worden zo ver mogelijk
verdeeld tot gespecialiseerde activiteiten. Door deze structuur neemt de noodzaak tot contact tussen de
vakgebieden en specialisaties af: “In zo`n structuur is de noodzaak tot taakgerichte samenwerking tot een
minimum gereduceerd en daarmee ook de noodzaak om in interpersoonlijke interactie te leren. De
samenwerking die nog wel plaatsvindt, speelt zich vooral af binnen de eigen functionele afdeling, dus met
gelijkdenkenden en –gestemden” (ibid.; p. 72). Door de processen en procedures binnen de organisaties zoveel
mogelijk te verfijnen en te optimaliseren worden problemen opgelost. Een basisprincipe van de organisatie die
aan dit handelen ten grondslag ligt is dat het handelen in de organisatie rationeel en logisch moet zijn. Het
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positieve aan deze instelling is dat het handelen altijd onderbouwd zou zijn, aan de andere kant ontneemt dit
echter de kans voor velen om fouten te maken en daardoor te leren. Daarnaast wordt menselijk handelen niet
altijd alleen maar geleid door ratio, maar ook door emotie en onderbuikgevoelens, het is echter bijna een
taboe om dat toe te geven (Swieringa&Wierdsma 1990). Dit laatste wordt in de literatuur gedefinieerd als het
verschil in theories in use en espoused theories (Argyris & Schön, 1996). Espoused theories zijn verhalen die
mensen vertellen over hun handelen, in deze verhalen vertellen ze wat ze doen en wat belangrijk is in hun
handelen. Theories in use is wat mensen daadwerkelijk doen. Hier kan verschil tussen zitten omdat men een
impliciete set regels heeft waardoor zijn gedrag bepaald wordt, maar aangeeft dit vooral op rationele basis te
doen.

Dit typen organisaties zorgen er dus voor dat het contact tussen de afdelingen zo minimaal mogelijk hoeft te
zijn, de medewerkers leren in deze organisaties specialistische kennis van hun vakgebied om hun proces
optimaal te laten verlopen en hoeven weinig te weten van de rest van het bedrijfsproces. De organisatie hoeft
zijn producten ook weinig te vernieuwen. “Organisaties bestaan voor hun klanten. Hun feedback is de motor
van vernieuwing” (Swieringa en Wierdsma, 1990; p. 73). In een machinebureaucratie komt een groot gedeelte
van de organisatie echter niet in contact met de klant omdat het werk strikt van elkaar gescheiden is.
Medewerkers die nooit in aanraking komen met de klant zijn daarom minder geneigd te vernieuwen en
daarmee ook niet om hun werkzaamheden en gedrag aan te passen. Door dit laatste blijft veel implementatie
van nieuwe ideeën, structuren en projecten “steken in denken en wordt niet afgemaakt” (ibid.; p. 79).

Door de reorganisatie probeert de directie van Vitens dit te veranderen. Na de reorganisatie is Vitens niet
langer een machinebureaucratie waarin processen van elkaar gescheiden zijn en het grootste gedeelte van de
organisatie niet in aanraking komt met de klant. Door de implementatie van de klantketenstructuur wordt er
van teammanagers verwacht dat ze met andere afdelingen samen werken aan het primaire proces en in het
belang van de klant denken. Deze verandering vraagt van teammanagers om anders te handelen en andere
kennis centraal te stellen en te delen. Zij hoeven immers niet meer zeer gespecialiseerd te zijn in hun eigen
afdeling, maar moeten wel kennis hebben van het handelen en de processen van andere afdelingen. Dit
betekent dat zij ook kennis moeten gaan delen met mensen die buiten hun eigen functies en afdelingen. Er
moet door de organisatiestructuur dus een verandering in het handelen optreden en men moet op een andere
manier kennis gaan delen.

2.2 Organisatieverandering en organisatiecultuur
Omdat andere vormen van kennisdeling vereist zijn in de nieuwe organisatiestructuur is er ook sprake van een
cultuurverandering. Van cultuur zijn vele verschillende definities in omloop. Over het algemeen zal men het
eens zijn met de stelling dat cultuur gedefinieerd kan worden als: “The way we do things around here”
(Deal&Kennedy, 1982; p.4). Het handelen van het individu en de mate waarin hij geneigd is kennis te delen
buiten zijn eigen grenzen, kan onder deze definitie van cultuur geschaard worden. Doordat op andere
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manieren kennis moet worden gedeeld, moet er daarom een cultuurverandering plaatsvinden. In deze
paragraaf wordt een definitie van cultuur gegeven en wordt duidelijk op welke manier een cultuurverandering
vormgegeven kan worden. Daarnaast zal duidelijk worden op welke manier leidinggevenden deze
cultuurverandering op een goede manier kunnen inzetten.

Edgar Schein (1990) stelt een gelaagd model van organisatiecultuur voor. Cultuur kent drie lagen die onderling
in verbinding staan:
1.

Zichtbare of tastbare ‘artefacten’

2.

Gedeelde waarden die gedeeld worden door de mensen in de organisatie

3.

Basisaannames die als vanzelfsprekend worden aangenomen door de werknemers.

De eerste laag bestaat uit direct waarneembare aspecten van cultuur. De aangehangen waarden uit de tweede
laag zouden kunnen worden omschreven met wat zou moeten zijn', dit zijn de waarden waarvan men in de
organisatie zegt hierover te beschikken. Uiteindelijk zijn het de basisaannames die vooral het gedrag van de
mensen in de organisatie sturen. Volgens Schein ligt de essentie van de organisatiecultuur dan ook in die laag.
Schein (1992) omschrijft de organisatiecultuur dan ook als volgt: “A pattern of shared basic assumptions that
the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, as the correct way to
perceive, think and feel in relation to those problems” (p. 12). Dit bevestigt de eerder veronderstelde functie die
cultuur heeft om het handelen van een individu in de organisatie te bepalen.

Volgens Schein kan een organisatieverandering top-down worden ingevoerd. Deze gelaagdheid van cultuur
geeft handvatten aan de manager om de organisatiecultuur te kunnen veranderen. Schein (1990) stelt een
driestappen model voor van culturele verandering wat een uitbreiding is op het model van Lewin`s unfreezingmoving-refrezing model (Burke, 2002). Dit model gaat er van uit dat individuen weerstand zullen vertonen
tegen verandering die afwijkt van de gedragsnormen van de groep. Om verandering te bewerkstelligen is het
daarom van belang om de waarden van de groep te veranderen. Normaal gesproken moet dit gebeuren door
een discussie waarbij een individu andermans standpunt kan ervaren en daarmee zijn eigen standpunt in
twijfel trekt. Om de nieuwe situatie dan opnieuw te ‘bevriezen’ moet gezocht worden naar manieren om het
nieuwe gedrag ‘veilig te stellen tegen verandering’. Schein (1990) gebruikt dit model van Lewin, maar breidt dit
verder uit. In de eerste fase onderscheidt hij drie elementen: (1) ontkrachtende informatie, die (2) schuld
oproept, die gecombineerd moet worden met (3) psychologische veiligheid die mensen de mogelijkheid geeft
om zich naar de volgende fase te begeven. In de tweede fase wordt men toegestaan om nieuwe assumpties op
te doen en worden de waarden opnieuw gedefinieerd. Men zou kunnen stellen dat er in zo`n staat een
‘window of opportunity´ ontstaat, een moment waarop de mogelijkheid ontstaat een kans aan te grijpen. In dit
moment moet er gehandeld worden want zodra dat moment voorbij is, is het niet meer mogelijk om de
wensen te realiseren. Men zou kunnen stellen dat in dat laatste geval in een staat van ‘refreezing’ ontstaat
waarin het nieuw geleerde gestabiliseerd wordt.
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Ten grondslag aan deze definitie van cultuur ligt de overtuiging dat cultuur maakbaar is. Dit is een
functionalistische visie op cultuur. Er zijn in de literatuur echter ook interpretatieve stromingen te ontdekken
die aangeven die dit standpunt van cultuur in twijfel trekken. Zij stellen dat cultuur niet homogeen is (Wilkins &
Dyer, 1988) en cultuur zou door alle leden van de gezamenlijk gecreëerd worden (Trice & Beyer, 1993). Cultuur
zou zich volgens deze opvatting dus minder gemakkelijk laten sturen en niet gevoelig zijn voor
managementsturing. Door Alvesson (2002) wordt echter gesteld dat hoewel ambiguïteit in cultuur mogelijk is,
het nooit een dominant aspect van cultuur zal zijn (p.164). Bovendien stelt hij dat managers over meer
machtsmiddelen beschikken om de cultuur te beïnvloeden dan andere leden van de organisatie (1996). In de
interpretatieve stromingen wordt voorbij gegaan aan deze machtsmiddelen en heeft hierdoor een te beperkte
visie op cultuur en de manier waarop deze te beïnvloeden valt. Daarom zal in dit hoofdstuk verder worden
gebouwd op de cultuuraspecten van Schein.

Om deze cultuurverandering meer kans te geven legt Schein (1990) de verantwoordelijkheid neer bij het
management van de organisatie. Hij ziet het ontstaan van een cultuur als een collectief leerproces dat gestart
wordt door de oprichter van de organisatie. “The leader’s beliefs and values, which guide behaviour of group
members, become their own as they are validated trough shared experiences of success” (Demers, 2007; p, 84).
Hiermee heeft de leider van de organisatie een voorbeeldfunctie, zijn waardes worden in de organisatie gezien
en overgenomen. Een belangrijke conditie voor deze waarden en handelswijze is dat het in praktijk toepasbaar
moet zijn en het de externe problemen aan kan pakken, anders kan het niet geïnstitutionaliseerd worden. Een
leider van de organisatie kan op deze manier worden gedefinieerd als “someone who defines organizational
reality trough the articulation of a vision, and the generation of strategies that realize that vision”
(Jackson&Parry, 2008). Door een visie te vertalen in strategieën en waardes van de organisatie, kan een
manager een voorbeeldfunctie vervullen en hierdoor langzaam waardes en uiteindelijk de cultuur van een
organisatie veranderen.

Bij het (opnieuw) inrichten van een organisatie moet ook niet de rol van de medewerker vergeten worden. Bij
het succesvol implementeren van een veranderingsproces is het belangrijk dat de manager de medewerker
betrekt. Het management moet duidelijk zijn over de doelen en aanpak van de verandering, de evaluatie en
aanpassingen in het proces (Boonstra, 1997). Dit betekent dat het management gedurende het
veranderingsproces moet zorgen dat alle betrokkenen hier voldoende informatie over krijgen. Door deze
communicatie te realiseren wordt de onzekerheid gereduceerd en kunnen medewerkers zich een beter beeld
schetsen van de voortgang (Beer, 1988). Onzekerheid over de situatie roept weerstand op tegen verandering
(Davenport, 1993). Door middel van heldere communicatie over de organisatieverandering en de voortgang
daarvan kan deze weerstand worden verminderd of ontweken. Methoden die het management kan hanteren
om dit op een goede manier aan te pakken zijn: onderhandeling, het duidelijk maken van de consequenties van
bestaand gedrag en zorgen dat men de modellen en theorieën van de organisatieverandering begrijpt
(Boonstra, 1991). Men kan zeggen dat het management een ‘sense of urgency’ moet creëren. Managers en
medewerkers moeten begrijpen dat er veranderd moet worden om kansen te benutten en de organisatie te
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verbeteren, anders zijn ze niet gemotiveerd en zal de reorganisatie niet werken (Kotter, 1995). Door op deze
manier de medewerkers mee te nemen in het veranderen van organisatieprocessen kan weerstand worden
voorkomen en zal het organisatieveranderingsproces soepeler en beter verlopen.

2.3 Kennis als inhoud en proces
Uit de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat andere vormen van kennisdeling belangrijk zijn in de nieuwe
organisatiestructuur. Teammanagers van verschillende afdelingen moeten kennis gaan delen en moeten
spreken over het hele proces in plaats van over hun eigen specialisme. Steeds meer organisaties beseffen zich
dat kennis van cruciaal belang is om organisatiedoelstellingen te behalen en competitief voordeel te boeken
(Argote&Ingram, 2000). Daarmee komt kennismanagement steeds meer in de belangstelling te staan van
organisaties (Kessels, 1999). Het is echter niet altijd duidelijk om wat voor soorten kennis het gaat. Om te
kunnen bepalen welke kennis belangrijk is voor een organisatie is het noodzakelijk te begrijpen wat kennis is en
welke vormen het aan kan nemen. In deze paragraaf worden theoretische concepten over kennis uiteen gezet,
zodat een bruikbare definitie voor dit onderzoek ontstaat.

Nonaka en Takeuchi (1995) onderscheiden twee soorten kennis: ‘tacit knowledge’ en ‘explicit knowledge’. De
eerste vorm van kennis is impliciete kennis waar een individu over beschikt, dit is persoonlijke kennis die
daardoor “moeilijk te formaliseren is en daardoor niet goed te delen met anderen” (Weggeman, M., 1997;
p.32). Hij stelt dit omdat er veel persoonlijke elementen toegevoegd zijn aan deze kennis, deze zijn niet op te
slaan in documenten omdat het vaardigheden en ervaringen betreft. Dit zou men ook het verschil kunnen
noemen tussen informatie en kennis. Bertrams (2003) definieert kennis als het product van gegevens,
informatie en persoonlijke ervaring. Kennis gaat dus verder dan informatie. “Informatie ontstaat wanneer een
persoon betekenis toekent aan verkregen gegevens. In de meeste gevallen gebeurt dit door het vergelijken van
doelgerichte geordende data.” (Weggeman, M., 1997; p.30). Informatie is in deze stelling dus een onderdeel
van kennis en dit laatste is een veel groter geheel. Weggeman definieert kennis als het product van informatie
(expliciete kennis) en de vaardigheden en attitude waar men op dat moment over beschikt (impliciete kennis).
Kennis ontwikkelt zich in de loop van de tijd en ontstaat door ervaring en wat we leren van boeken, opleidingen
en mentoren (Diepeveen, A., 2005). Door deze aspecten is het voor een individu mogelijk om betekenis te
geven aan informatie en data. De tweede vorm van kennis (expliciete kennis) is kennis die op een of andere
manier is vastgelegd en gedeeld wordt binnen de organisatie. Er kan volgens deze definitie gesteld worden dat
impliciete kennis alleen toegankelijk is voor het individu en expliciete kennis voor de hele organisatie
toegankelijk is.

Door Cook en Brown (1999) worden er ook nog andere dimensies van kennis onderscheidden. Zij erkennen dat
er sprake is van impliciete en expliciete kennis, maar zij geven aan dat er zowel op individueel als op
groepsniveau kennis kan worden bezeten. Beide hebben een verschillend doel en kunnen elkaar niet
vervangen, zo kan een dokter individueel een ziekte vaststellen, maar de kennis over wat acceptabele en
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onacceptabele behandelmethodes zijn worden in een groep vastgesteld. In dit geval wordt een deel van de
kennis over een domein bezeten door een individu en deels door een groep. Op basis van dit onderscheid in
kennis vallen vier dimensies te onderscheiden die terug te vinden zijn in figuur 1 (Cook&Brown, 1999):
persoonlijke impliciete kennis, persoonlijke expliciete kennis, gemeenschappelijke impliciete kennis en
gemeenschappelijke expliciete kennis. De eerste vorm van kennis zijn voornamelijk vaardigheden en
persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld ergens ‘een gevoel voor hebben’, dit zijn redelijk ongrijpbare vormen van
kennis omdat ze in de hoofden van individuen zitten. De tweede vorm van persoonlijke kennis betreft kennis
die minder abstract zijn dan de eerste vorm en expliciet kunnen worden geleerd en uitgedrukt. Deze vormen
van kennis zijn meer te duiden als concepten en regels die bij het individu bekend zijn en regelmatig worden
toegepast. Gemeenschappelijke impliciete kennis is het lastigst te duiden, dit gaat immers om vormen die bij
de groep bekend zijn, maar lastig te expliciteren valt. Cook en Brown (1999) beschrijven dit type kennis als
genres. In de literatuur maakt men onderscheid in genres, zo heb je bijvoorbeeld een roman en een biografie.
Deze geven niet alleen regels waaraan het boek moet voldoen, maar ze bieden een referentiekader waardoor
we een boek beter kunnen begrijpen en plaatsen. In organisaties kan dit hetzelfde werken, wanneer een
collega bijvoorbeeld een handgeschreven briefje op een bureau achterlaat zal men het anders interpreteren
dan als dezelfde boodschap op een formele memo achter wordt gelaten. Dit onderscheid kunnen maken wordt
gezien als gemeenschappelijke impliciete kennis. De laatste vorm van kennis kan worden geduid als kennis die
formeel gedeeld wordt binnen groepen. Dit kunnen bijvoorbeeld verhalen en regels betreffen over de aard van
het werk en hoe dit uitgevoerd dient te worden.

Naast deze vier vormen van kennis stellen Cook en Brown (1999) dat kennis onlosmakelijk verbonden is met
handelen. “Individuals and groups clearly make use of knowledge, both explicit and tacit, in what they do; but
not everything they know how to do (...) is explicable solely in term of the knowledge they possess”. Het
handelen van het individu en de groep staat volgens hen in wisselwerking met het handelen. Door de kennis
die men heeft weet men hoe te handelen, maar omdat niet altijd enkel uit kennis wordt gehandeld, wordt door
handelen ook de kennis verbreed. Handelen is op deze manier verbonden met, en kan niet los worden gezien
van, kennis. Kennis is voor een organisatie dus vooral van belang omdat het de medewerker vertelt hoe hij
dient te handelen.

Figuur 1. Cook & Brown (1999)
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2.4 Kennis in organisaties, kennismanagement en kennisdeling
Door zowel organisaties als onderzoekers wordt herkend dat kennis een kritische factor is in competitief succes
op de lange termijn (Kogut & Zander, 1992). Een bedrijf wat de juiste kennis aan weet te boren en te behouden
voor zijn organisatie is op langere termijn meer efficiënt dan andere organisaties (ibid.). Er is om die reden dan
ook een toenemende aandacht voor kennismanagement. Dit zou het behouden en het delen van kennis
moeten bevorderen. Net zoals de vele verschillende definities die er zijn van kennis, zijn ook de rollen die het
management in moet nemen in veelvoud aanwezig. Omdat kennis belangrijk is voor de organisatie om
voordeel te behalen zou kunnen worden gesteld dat “een van de belangrijkste doelstellingen van
kennismanagement is om relevante kennis zoveel mogelijk expliciet, voor de gehele organisatie beschikbaar te
hebben” (Mackenzie Owen, J.M., 2001; p.7) of “een doelbewuste strategie om de juiste informatie op tijd bij de
juiste mensen te krijgen, zodat zij actie kunnen ondernemen en waarde kunnen creëren” (O`Dell, C. & Grayson,
J. Jr., 1998). In deze definities wordt kennis echter beschreven als een expliciet en statisch gegeven wat door de
manager gegrepen en verdeeld kan worden. In het voorgaande hebben we echter juist kunnen zien dat kennis
uit meer bestaat dan slechts de juiste informatie hebben om te handelen, maar een combinatie is van
informatie en ervaring. Kennis bestaat uiteindelijk aan de betekenis die men aan informatie kan geven vanuit
zijn ervaring. Dit impliceert dat kennis buiten het individu niet kan bestaan. Wanneer aan informatie geen
betekenis kan worden gegeven is er immers geen sprake van kennis. En dat, zoals ook al eerder is aangegeven
door Weggeman in paragraaf 2.3, kennis dus niet simpelweg in machines kan worden opgeslagen of verdeeld
kan worden door managers. Dit betekent dat kennismanagement meer is dan slechts de juiste informatie
verstrekken aan individuen in de organisatie, maar dit betekent ook dat een organisatie de mogelijkheid moet
bieden aan individuen in de organisatie om zich de informatie eigen te maken en door ervaring kennis kan
opdoen. Kennismanagement lijkt in deze context beter gedefinieerd te kunnen worden als “de beleidsmatige
aansturing van een samenhangend stelsel kennisprocessen en organisatorische faciliteiten, welke een
voorwaarde is voor het bereiken van de strategische doelstellingen van de onderneming” (Mackenzie Owen,
J.M., 2001). Het gaat in deze zin dus niet zozeer om het managen van kennis op zich, maar meer om het
dusdanig inrichten van organisaties en werkprocessen zodat kennis optimaal benut kan worden door de
organisatie.

Omdat impliciete kennis niet zo gemakkelijk overdraagbaar is als expliciete kennis en niet kan worden
opgeslagen in systemen of documenten zal moeten worden onderzocht hoe dit soort kennis wel kan worden
overgedragen. Het is belangrijk om te weten dat kennis wordt opgedaan doordat men leert. “Kennis is het
resultaat van leren, en is niet vaststaand maar moet voortdurend worden herzien en bijgewerkt. Leren is
zingeving: het proces dat tot kennis leidt” (Diepeveen, 2005). Om impliciete kennis te delen, moet er dus
gezocht worden naar manieren om impliciete kennis te leren. Doordat het onderscheid is gemaakt tussen
impliciete en expliciete kennis is er ook een verschil in benaderingen van kennismanagement. Weggeman
(1997) maakt het verschil tussen de ‘stock’ en de ‘flow’ benadering. De eerste benadering gaat uit van het
vastleggen van informatie, terwijl bij de tweede benadering het faciliteren van leerprocessen tussen
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professionals centraal staat, waarbij men moet denken aan het creëren van ontmoetingsmomenten en het
faciliteren van communicatie. In deze leerprocessen kunnen impliciete vormen van kennis, zoals ervaringen,
worden aangeleerd zodat betekenis kan worden gegeven aan informatie. In de volgende paragraaf zal dieper
worden ingegaan op de manieren waarop men leert in de organisatie.

2.5 Leren in organisaties
Omdat kennisdeling ook gaat over het faciliteren van leerprocessen is het vang belang om te onderzoeken op
welke manier individuen leren in een organisatie. Er zijn twee verschillende niveaus van leren in organisaties.
Aan de ene kant delen medewerkers kennis met elkaar en aan de andere kant ontwikkelen medewerkers
samen kennis die nieuw is voor een organisatie (Bogenrieder&Nooteboom, 2004). Kennisdeling is het proces
waardoor het ene onderdeel van een organisatie (dit kan een individu zijn, maar ook een groep of afdeling)
beïnvloed wordt door de ervaring van een ander onderdeel. Kennisontwikkeling wordt door Lowyck (2007) ook
wel de co-constructie van kennis genoemd. Het gaat hierbij om de nieuwe creatie van kennis door inzicht te
krijgen in de verschillende soorten aanwezige kennis, deze met elkaar te delen en met elkaar te vergelijken.
Over deze verschillen wordt onderhandeld en zo kan uiteindelijk een gezamenlijke betekenis en nieuwe kennis
worden gecreëerd.

Op basis van de eerder genoemde vormen van kennis, komen Nonake en Tackeuchi (1995) tot vier vormen van
leren: socialiseren, externaliseren, combineren en internaliseren. Een voorbeeld van de eerste vorm van leren
is het netjes leren eten, het is een vorm van leren waarbij men vooral leert door ‘af te kijken’ bij anderen en
door een proces van trial&error zich kennis eigen maakt. Dit heeft voornamelijk betrekking op impliciete kennis
omdat iemand vaak lastig onder woorden kan brengen wat hij nu precies geleerd heeft. Externaliseren is het
proces waarbij wordt getracht om impliciete kennis om te zetten in expliciete kennis. Door te reflecteren op
het eigen handelen kunnen bepaalde aspecten van deze eerste vorm van kennis worden uitgedrukt in taal.
Door te combineren kan men de reeds beschikbare kennis bestuderen en, door deze in verschillende vormen te
combineren, nieuwe kennis kunnen aanwenden en produceren. Tot slot kan men door middel van
internalisatie zich bepaalde handelingen eigen maken. Dit is een individualistisch proces waarbij men door
middel van ervaring de verschillende leerprocessen heeft geïntegreerd in de eigen persoonlijkheid. Men kan
vaak moeilijk onder woorden brengen hoe bepaalde kennis is aangewend en wanneer omdat het over lange
tijd in de praktijk is aangewend.

Dit zijn allerlei manieren waarop het individu leert. Er wordt door Crossan et al. (1999) ook twee andere
vormen van leren onderscheiden en dat is het leren door groepen en het leren door de organisatie zelf. Alle
niveaus staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Het groepsleren staat hierin centraal omdat het
de schakel vormt tussen kennis op individueel niveau en het leren van de organisatie door integratie. Dit is het
proces waarbij een gemeenschappelijk begrip wordt gevormd tussen de leden van een organisatie en op die
manier kennis opgedaan wordt van de organisatie en de groep. Om dit organisatieleren te stimuleren is het
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belangrijk dat mensen met gelijke expertises in een netwerk worden gezet, waardoor ze inzichten kunnen
delen en elkaar kunnen leren begrijpen (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

Omdat kennis gekoppeld is aan handelen heeft leren ook effect op het handelen van de organisatieleden.
Doordat de organisatie leert moet een gedragsverandering optreden. “Een organisatie leert niet alleen doordat
individuen leren, maar ook doordat ten gevolge daarvan andere individuen anders gaan functioneren”
(Swieringa & Wierdsma, 1990; p. 44). In deze definitie van de lerende organisatie is wederom de koppeling met
het handelen van het individu terug te vinden. Doordat een medewerker nieuwe kennis opdoet kan dat
individu, maar kunnen ook anderen, anders gaan handelen. Het leervermogen van de organisatie is de
bekwaamheid van de leden van de organisatie om de verschillen die er zijn in functie van het handelen
hanteerbaar te maken (ibid.; p. 45). Dus het leervermogen van de organisatie wordt verhoogd op het moment
dat de medewerkers van de organisatie beter in staat zijn om onderlinge verschillen in het handelen weten op
te lossen.

In deze paragraaf is duidelijk geworden dat kennis in vele vormen komt en dat dit in vier vormen te
onderscheiden valt. Kennis ligt vooral ten grondslag aan het handelen van het individu, en wanneer men leert
en nieuwe kennis opdoet moet er in de organisatie een gedragsverandering plaatsvinden. Het is voor Vitens
dus belangrijk om het leren van de individuen te stimuleren wanneer zij de gedragsverandering en het delen
van kennis willen stimuleren. In de volgende paragraaf worden enkele condities uiteen gezet die dit leren en
het delen van kennis kunnen bevorderen en remmen.

2.6 De remmende en stimulerende condities van kennisdeling en leren
Om het leren van een organisatie op de verschillende niveaus te stimuleren worden door Soekijad et al. (2011)
drie uitdagingen uiteen gezet die het leren van de organisatie kunnen bevorderen:
1.

Interpreteren: Hierbij moet het individuele leren gekoppeld worden aan het leren van de organisatie
door activiteiten van netwerken in lijn te brengen met lokale uitvoering.

2.

Integreren: dit is het creëren van sterke banden van leden in een netwerk, zodat zij van elkaar kunnen
leren, inzichten kunnen delen en begrip kunnen creëren.

3.

Institutionaliseren: door netwerkactiviteiten in lijn te brengen met de activiteiten van de organisatie.

Het belangrijkste lijkt in dit geval het integreren omdat dit het proces is waarbij de banden tussen de
verschillende leden in een organisatie versterkt worden zodat zij van elkaar kunnen leren door het persoonlijk
contact dat ze daar hebben. In de organisatieverandering zijn deze banden net officieel gecreëerd en daarom
lijkt het het meest verstandig om daar het meeste aandacht aan te besteden.

In het organiseren van een lerende organisatie en de succesvolle implementatie van kennismanagement spelen
leiders van de organisatie een belangrijke rol. Volgens Soekijad et al. (2011) moet de leider proberen om deze
processen te stimuleren. De leider is volgens hen niet alleen de manager aan de top van de organisatie, maar
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ook de leider van de netwerken zelf. Zij introduceren twee manieren van leiderschap die het leren van een
organisatie kunnen bevorderen: (1) tussenpersoon en bufferen, (2) geleiden en controleren. In de eerste stijl
van leiding geven is het allerbelangrijkste dat de leider als tussenpersoon fungeert tussen verschillende lagen
en niveaus van de organisatie. Hij moet connecties maken tussen medewerkers van verschillende afdelingen en
verschillende lagen in de organisatie. Door deze connecties te maken geeft de leider ruimte om van elkaar te
leren. Tegelijkertijd moet hij deze medewerkers afschermen van negatieve invloeden van buitenaf en
verzoeken van het topmanagement, de mensen moeten de ruimte worden gegeven om van elkaar te leren. In
de tweede stijl controleren managers sterk de uitkomsten van de netwerken. Door leden van de netwerken
sterk de richting van geïnstitutionaliseerde werkwijzen op te drukken zodat de medewerkers snel een manier
van werken leren. Er is hierdoor echter geen ruimte voor de leden van de netwerken om echt te leren van
elkaar. Door te sterk te sturen op uitkomsten vanaf bovenaf zorgt er uiteindelijk voor dat door deze stijl van
leidinggeven het leren op individueel en netwerkniveau afneemt.

Door Cook en Brown (1999) werd gesteld dat kennis samenhangt met het handelen van een individu of een
groep. Kennis is hierdoor ‘doelmatig’ van aard, het leert het individu hoe te handelen in een bepaalde situatie.
In een organisatie kan dit soort kennis gedeeld worden of samen ontwikkelt worden door een groep mensen
die gelijke werkzaamheden of problemen hebben en samen de consequenties dragen. Doordat individuen een
gezamenlijke doel of probleem hebben zullen zij gemotiveerd zijn om de kennis onderling te delen, omdat de
consequenties door hun allen gedragen worden (Carlile, 2002). Deze gezamenlijke deler kan worden gezien als
een voorwaarde op basis waarvan individuen kennis met elkaar delen.

Carlile (2002) bouwt in zijn onderzoek verder op het werk van Bourdieu (1977) en geeft hier in aan hoe
belangrijk kennis voor het individu is. Kennis wordt gebruikt om een bepaald effect te bereiken. Doordat
bepaalde methodes effectief zijn en werken hecht een individu sterk aan de kennis waar hij op dat moment in
heeft geïnvesteerd. Door de tijd en moeite die het individu heeft geïnvesteerd om er achter te komen welke
methoden effectief zijn hecht hij sterk aan deze kennis. Deze kennis en routines die zij daardoor hebben
opgebouwd zullen zij daarom in de toekomst voor soortgelijke problemen hoogstwaarschijnlijk weer
gebruiken. Hierdoor zijn individuen vaak niet snel geneigd en ook niet in staat om hun kennis en routines op te
geven en bijvoorbeeld te luisteren naar andere groepen en daarvan te leren. Dit zou namelijk betekenen dat zij
hun oude manieren van werken op moeten geven en op een nieuwe manier moeten leren omgaan met de
problemen die zij tegen komen. Bovendien is de kennis die men daarvoor bezat een deel om te laten zien hoe
bekwaam het individu is in zijn taak. Door deze kennis op te geven kan impliciet de boodschap af worden
gegeven dat die kennis niet meer goed was en daarmee ook de reputatie en het gevoel van waarde van het
individu worden geschaad. Niet alleen de kennis, maar daarmee ook de reputatie van het individu staat op het
spel op het moment dat deze dus van een andere groep moet gaan leren.

Wanneer een organisatie het dus belangrijk vindt dat een organisatie kennis deelt dan raakt dat direct aan het
handelen en aan routines van medewerkers. Wanneer een medewerker namelijk kennis moet gaan delen, dan
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moet hij allereerst zijn routines opgeven en iets gaan doen wat hij daarvoor nooit deed. Maar bovendien is de
kennis die men wil overdragen mogelijk in strijd met het handelen van de ontvanger en blijkt dat op basis van
die kennis het handelen aangepast moet worden. Maar omdat de ontvanger hier moeite in heeft gestoken zal
hij hier minder ontvankelijk voor zijn. Wanneer een organisatie kennisdeling wil beïnvloeden spreekt men
tegelijk van het aanpassen van handelen. Volgens Carlile is het om deze reden erg lastig om kennis te delen
over de grenzen van de groep heen. Binnen de groep gaat dit gemakkelijker omdat iedereen de positieve en
negatieve consequenties ervaart van de juiste kennis. Daarbuiten is dit echter niet zo en houdt men graag vast
aan zijn eigen manier van werken. In een organisatie is het dus belangrijk om medewerkers die kennis moeten
delen een gezamenlijk doel te geven.

2.7 Samenvatting
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat door de verandering in de structuur van de organisatie een andere
behoefte is ontstaan in de manier waarop men kennis deelt. Dit betekent dat er een gedragsverandering plaats
moet vinden bij de teammanagers, zij moeten kennis buiten hun eigen functiegebied en eigen afdeling gaan
delen. Daarnaast moeten zij rekening gaan houden met de klant en het proces. Omdat dit ander handelen
verwacht moet een cultuurverandering plaats vinden onder de teammanagers. De benodigde kennis kan zich
op verschillende niveaus in de organisatie bevinden, maar deze hangen ter alle tijden samen met het handelen
van de medewerkers. Omdat leden van de organisatie hier in geïnvesteerd hebben zullen zij deze kennis niet
graag opgeven of open staan voor tegenstrijdige kennis. De leidinggevenden in de organisatie moeten
contactmomenten, het leren in de organisatie stimuleren en een voorbeeldfunctie tonen zodat nieuwe kennis
opgedaan kan worden door de leden van de organisatie.
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3. Methoden van onderzoek
In dit hoofdstuk word beschreven op welke manier dit onderzoek tot stand is gekomen en welke methodes zijn
gebruikt om dit onderzoek te vervullen. Ook zullen de wetenschapsfilosofische standpunten van de
onderzoeker beschreven worden die relevant zijn voor dit onderzoek.

3.1. Kwalitatief onderzoek
Door middel van een vacature op verschillende websites heeft Vitens in het begin van dit jaar aangegeven dat
zij op zoek waren naar een onderzoeker die voor hen een onderzoek op het gebied van kennismanagement kon
uitvoeren. Na de sollicitatieronde werd meer duidelijk over de aard van het onderzoek, de organisatie wilde
graag meer gebruik maken van de aanwezige kennis. Door vergrijzing zou aanwezige kennis in de organisatie
wegstromen en men wilde graag weten hoe de kennis behouden zou moeten blijven. Uit gesprekken die later
zijn gevoerd bleek dat de opdrachtgevers nog niet zeker waren van de manier waarop kennis gedeeld werd en
welke kennis voor de teammanagers het belangrijkste was. Om deze reden is er voor gekozen om dit
onderzoek explorerend op te zetten en de wijzen te onderzoeken waarop kennis gedeeld wordt en welke
condities daar op van invloed zijn. Het onderzoek is afgebakend tot de teammanagers die betrokken zijn bij de
klantketens op verzoek van de opdrachtgever. De nieuwe rol van de teammanagers en de opzet van de
klantketenstructuur verwachtte namelijk van de teammanagers dat zij anders gingen handelen. Zij zouden
meer kennis moeten gaan delen en visie om moeten zetten naar beleid, dit laatste vereiste ook communicatie
met andere teammanagers. Omdat de opdrachtgever nog weinig zicht had in hoeverre dit het geval was, is
besloten om dit onderzoek tot deze groep te beperken.

Om te kunnen achterhalen op welke wijze teammanagers kennis delen en welke condities hier op van invloed
zijn is er voor gekozen om een kwalitatief onderzoek te doen. Dit houdt in dat in het begin van dit onderzoek er
niet voor is gekozen om, door literatuur, vooraf opgestelde hypotheses op een statistische manier te
bevestigen of verwerpen. Hiervoor is gekozen omdat het proces achter kennisdeling begrepen wil worden.
Kwalitatief onderzoek wordt door Denzin en Lincoln (1994) als volgt gedefinieerd: “qualitative research is
multimethod in focus, involving an interpretative, naturalistic approach to its subjects matter. This means that
qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret,
phenomena in terms of the meanings people bring to them.” (p.2). Deze definitie maakt duidelijk dat het er in
kwalitatief onderzoek om gaat verschijnselen te beschrijven en te interpreteren vanuit de betekenis die de
mensen er zelf aan geven. Door middel van dit type onderzoek kunnen onderliggende gevoelens en gedachtes
worden blootgelegd die door middel van kwantitatief onderzoek niet aan het licht zouden komen.

In kwalitatief onderzoek vallen twee varianten te onderscheiden, de zogenaamde structurele variant en de
casestudies (Boeije, H. 2008). In het eerste type onderzoekt men vooral de kenmerken van taal en
communicatieprocessen, in het tweede geval wordt een verschijnsel bestudeerd in de natuurlijke context. In
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dit onderzoek is voor de laatste variant gekozen. Yin (2003) onderscheidt vijf types van casestudies. Dit
onderzoek valt te definiëren als een ‘typical’ case. “Het doel van dit type case studie is om de omstandigheden
en voorwaarden van een alledaags of gewoonlijke situatie te bevatten” (p. 41). In deze casus is dit het geval
omdat het fenomeen van kennismanagement niet nieuw is en de vraag hoe kennis het beste gemanaged kan
worden in steeds meer organisaties aan de orde komt. In die zin is dit verschijnsel bij Vitens dus niet uniek,
maar representeert het een vraag die bij veel meer organisaties speelt. Het doel van dit onderzoek is om er
achter te komen onder welke specifieke condities, en dan specifiek gericht op de kennisdeling binnen deze
sector, kennismanagement het beste plaats kan vinden en op welke manier dit invloed heeft op de
daadwerkelijke kennisdeling. Om een case te bestuderen moet het verschijnsel, in dit geval kennisdeling, bij
een of meerdere personen, teammanagers, worden onderzocht. Dit moet zoveel mogelijk in zijn geheel
gebeuren. Dit heeft drie gevolgen voor het onderzoek (Boeije, 2003; p.21-22): Allereerst moeten de gegevens
op verschillende niveaus worden onderzocht. Ten tweede moeten er zoveel mogelijk methoden van
dataverzameling plaats vinden en tot slot moet het verschijnsel niet geïsoleerd onderzocht worden, maar zo
veel mogelijk in de natuurlijke omgeving. In de volgende paragraaf zal behandeld worden hoe in dit onderzoek
aan deze voorwaarden is voldaan.

3.2 Dataverzameling en onderzoekspopulatie
Allereerst zijn er verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. De meeste informatie is vergaard uit interviews
die gehouden zijn onder de verschillende teammanagers. Daarnaast is er ook voor gekozen om observaties te
houden bij respondenten van verschillende afdelingen. Tot slot zijn ook documenten van de organisatie die
verband houden met dit onderwerp bestudeerd om een duidelijk beeld te krijgen van de achtergrond
waartegen dit probleem zich afspeelt. In dit onderzoek staat slechts een niveau in de organisatie centraal, dit
zijn namelijk de teammanagers. Het is dan van belang om respondenten van zo veel mogelijk afdelingen te
bestuderen. Het draait in dit onderzoek om kennisdeling in de klantketen en in dit onderzoek is daarom een
verfijning van de onderzoekspopulatie gemaakt op basis van de betrokkenheid bij de klantketens. Vijf
afdelingen zijn betrokken bij het primaire proces in de klantketen, daarnaast zijn er elf ondersteunende
afdelingen betrokken bij de klantketen. Omdat de eerste vijf afdelingen het meest betrokken zijn bij de
klantketen en de organisatie voornamelijk het belang van kennisdeling in die afdelingen wilde benadrukken, is
gekozen om het zwaartepunt van het onderzoek ook daar neer te leggen. In totaal zijn 18 interviews gehouden,
bij vier vrouwen en 14 mannen. Drie van deze interviews hebben plaatsgevonden bij teammanagers van
ondersteunende afdelingen, te weten: Human Resources, Facilitaire Zaken en het Laboratorium. De overige 15
interviews zijn zo evenredig mogelijk verdeeld over de andere afdelingen. Dit heeft er in geresulteerd dat in
totaal drie interviews zijn gehouden met de respondenten van de afdeling Klant&Facturatie. Er zijn vier
interviews gehouden met respondenten van de afdelingen Winnen&Zuiveren en Ontwerp&Aanleg en
Netbeheer&Leveren. Het verschil in aantal interviews per afdeling is niet bewust en berust op toeval. Er zijn
meerdere uitnodigingen verstuurd naar de afdelingen en doordat van de laatste afdelingen meer respondenten
hebben gereageerd op het verzoek, is bij die afdelingen een interview meer afgenomen. De afdeling Asset
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Management is niet formeel geïnterviewd. Deze keuze is gemaakt omdat dit opdrachtgevers van het onderzoek
zijn. Hierdoor is al voldoende informatie vergaard uit gesprekken met de teammanagers van die afdeling en
waren afzonderlijke, formele interviews niet meer nodig.

Bij de selectie van de respondenten is gebruik gemaakt van de quotasteekproef. Bij deze wijze van selectie
wordt de populatie van tevoren verdeeld in een aantal deelpopulaties, dit zijn in dit onderzoek de verschillende
afdelingen. Uit deze afdeling zijn daarna drie respondenten gekozen. Er is hiervoor gekozen om elke keer de
bovenste drie teammanagers van een lijst te selecteren. Deze lijst kwam uit een publicatie van nieuw
aangestelde teammanagers die van de organisatie is verkregen. Wanneer een respondent niet mee wilde
werken of geen gehoor gaf op het verzoek dan werd de volgende op de lijst benaderd. Voor de observaties is
een soortgelijke methode gekozen, alleen is er toen voor gekozen om de onderste van de lijst te benaderen. Er
zijn op dat verzoek drie reacties gekomen, voldoende voor dit onderzoek, en daarom is besloten niet verder te
gaan met het benaderen van respondenten voor een observatie. Het benaderen van de respondenten is per email gebeurd. Alle respondenten werden gemaild met het verzoek of zij mee wilden werken aan dit onderzoek.
Wanneer er geen reactie kwam is de week daarna gebeld, mocht daar geen reactie op komen dan werd door
gegaan met de lijst. Het nadeel van deze methode is dat een bepaalde groep teammanagers niet meegenomen
kan zijn in de steekproef, bijvoorbeeld teammanagers die op dat moment druk bezig waren met de
reorganisatie of implementatie van de klantketen en daarom geen tijd hadden om te antwoorden. Door de
periode waarin geantwoord kon worden groot te houden is geprobeerd dit mogelijke probleem te
neutraliseren. De e-mails zijn in twee lichtingen verstuurd. In deze lichtingen is weer een quotasteekproef
gebruikt, waarbij er eerst bepaald is hoeveel respondenten uit elke afdeling geselecteerd zouden worden en
daarna zijn deze willekeurig geselecteerd. De reden achter deze opsplitsing in lichtingen is om de tijd te geven
om de informatie die uit de eerste interviews is gekomen te kunnen analyseren en te kunnen verwerken in de
interviews die daar op volgden in de tweede lichting. Op die manier is geprobeerd om meer diepliggende
informatie van de respondenten te verkrijgen. De reactie op de verzoeken kwam steeds sneller op gang. In het
begin van het onderzoek moesten respondenten vaker nagebeld worden, maar bij de tweede lichting kwam de
reactie steeds sneller.

3.3 Dataverwerking
Deze interviews hadden een semi-gestructureerd karakter. Dit betekent dat er hoofdthema`s zijn geselecteerd
waarover het interview gehouden is, dit type interview laat echter ruimte aan de respondent om zelf het
zwaartepunt te bepalen. Dit laatste gebeurt doordat semi-gestructureerde interviews er op gericht zijn om de
ervaringen van de respondent te meten. Doordat deze zijn ervaringen vertelt kan er worden besloten bij
bepaalde onderwerpen langer stil te staan (Boeije, 2003; p.58). Na de eerste vijf interviews heeft een korte
analyse plaatsgevonden. Deze analyse heeft een aantal thema`s aan het licht gebracht die belangrijk waren
voor de respondenten. In de interviews die daarna zijn gehouden is hier rekening mee gehouden. Op deze
manier vond ook in de daar op volgende interviews continu een wisselwerking tussen dataverzameling en –
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analyse plaats, waarbij de informatie uit vergaarde data als basis kan dienen voor volgende interviews. Door de
interviews op deze manier te houden is rekening gehouden met de exploratieve grondslag van het onderzoek.

Om het analyseren van de gegevens makkelijker te maken is er voor gekozen om de interviews op te nemen en
achteraf letterlijk uit te werken, door dit te doen werd het mogelijk om de interviews te coderen. Tijdens het
analyseren van de interviews is er voor gekozen om alle interviews open te coderen. Alle gegevens die
verzameld zijn worden in fragmenten opgedeeld, deze krijgen een ´label´ die de inhoud van het geselecteerde
fragment weergeeft, het resultaat hiervan is een lijst met codes van de tot dan toe geanalyseerde gegevens.
Door deze begrippenlijst wordt het vormen van thema`s bevordert. Vervolgens is de data axiaal gecodeerd.
Axiaal coderen verwijst naar ‘a set of procedures whereby data are put back together in new ways after open
coding’ (Strauss&Corbin, 1998). Tijdens het axiaal coderen wordt gekeken of de codes de verzamelde gegevens
goed dekken, wordt er betekenis toegevoegd aan codes en worden codes zo mogelijk opnieuw gedefinieerd als
er gelijke codes te vinden zijn. Op basis daarvan kunnen hoofdcodes worden onderscheiden die een clustering
zijn van subcodes met gelijke betekenis of die zich vormen rond een thema. Hierdoor zijn belangrijke thema`s
in het onderzoek naar voren gekomen. Zowel op basis van de eerder bestaande thema`s als op basis van de
thema`s die uit deze fase van het coderen naar voren zijn gekomen, zijn interviews in het vervolgstadium van
het onderzoek gebaseerd. Tot slot is gezocht naar de relatie tussen de samenhangende thema`s die uit de
gegevens naar voren zijn gekomen.

Ter ondersteuning van de interviews zijn ook observaties gehouden. In totaal zijn er drie ‘formele’ observaties
gehouden. Dit wil zeggen dat er drie momenten zijn geweest waarop de onderzoeker een dag met een
respondent is meegelopen. Er is gekozen om deze drie observaties te houden bij respondenten uit de
afdelingen die direct betrokken zijn bij het primaire proces. Hierdoor zijn observaties gehouden bij de
afdelingen: Klant&Facturatie, Netbeheer&Leveren en Winning&Zuivering. Tijdens deze observaties is er
voornamelijk gelet op de contactmomenten die de teammanager had met andere teammanagers. Er is op gelet
welke onderwerpen er besproken werden, hoe frequent ze contact hadden, hoe lang de contacten duurden en
wat de aard van het contact was. Doordat er observaties zijn gehouden in dit onderzoek is er sterker voldaan in
de laatste eis van het onderzoek, namelijk om het onderzoek zo veel mogelijk in zijn natuurlijke omgeving
plaats te laten vinden. In deze observaties zijn de respondenten een dag lang bestudeerd in de natuurlijke
omgeving en kon kennisdeling in de praktijk worden ervaren. Naast deze ‘formele’ observaties zijn er ook
‘informele’ observaties gehouden. Dit zijn observaties die waargenomen zijn terwijl de onderzoeker aanwezig
was op het kantoor of in werkruimtes. Gesprekken die daar gehouden werden tussen medewerkers, maar ook
afbeeldingen aan de muur, de omgeving of andere zaken zouden hierbij als ondersteunende gegevens kunnen
dienen voor de gevonden hoofdthema`s.

Observaties kunnen grofweg verdeeld worden in zowel participerende als niet-participerend onderzoek als in
gestructureerd en niet-gestructureerd onderzoek (Celestin, 2008). Zowel de formele als de informele
observaties zijn in dit geval participerend van aard. In participatief onderzoek neemt de observator (quasi) deel
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aan de activiteiten in de omgeving van de geobserveerde. Hierdoor wordt het minste invloed uitgeoefend op
het gedrag van de geobserveerde omdat de aandacht is gevestigd op natuurlijke situaties. Participatieve
observatie is hiermee de meest zuivere vorm van observatie (Kruijer, 1967). In de informele observaties was
men zich er niet van bewust dat er een onderzoeker aanwezig was en daarom zijn die situaties zeker
natuurgetrouw. In de informele observaties was wel duidelijk dat er een onderzoeker aanwezig was, maar door
in de standaard situaties als vergaderingen deel te nemen is een kunstmatige situatie zo veel mogelijk
vermeden. De formele situaties zijn over een periode van drie weken gehouden, iedere observatie een week
van de ander. Dit gebeurde in een periode dat ook de interviews gehouden werden. Dit heeft er voor gezorgd
dat de observaties steeds gestructureerder zijn geworden. Dit wil zeggen dat in het begin van de observaties er
vooral is gelet op grote concepten. Gedurende het onderzoek, doordat er uit de interviews belangrijke thema`s
werden gedestilleerd, kon ook steeds gestructureerder worden geobserveerd.

Na de fase van het verwerken van de data, toen hoofdthema`s zijn onderscheiden en verbanden waren gelegd,
zijn er opnieuw gesprekken gehouden met enkele medewerkers van de organisatie, wederom teammanagers.
Aan hen is de data en de analyse voorgelegd en gesproken over de gevonden hoofdthema`s. Het doel van deze
gesprekken was om uit te vinden of er herkenning was vanuit de organisatie en uit te vinden of er nog andere
verbanden te leggen waren. Deze gesprekken zijn niet mee genomen in de analyse, maar de informatie uit deze
gesprekken heeft wel als bevestiging en aanvullende informatie op hoofdthema`s gediend.

3.4 Theoretische verantwoording
Op basis van literatuur zijn hoofdthema`s opgesteld die hebben gediend als basis voor de interviews. Doordat
de data continu geanalyseerd is, werden geleidelijk aan de contouren van de hoofdthema`s duidelijk. Terwijl de
contouren uit de observaties en interviews duidelijk werden is opnieuw literatuur gezocht om de verworven
resultaten te kunnen verklaren.

In deze theorie staat een cultuurperspectief van Schein (1990, 1992) centraal. Er zijn in de literatuur twee
verschillende stromingen van culturele perspectieven te onderscheiden: het interpretatieve en het
functionalistische perspectief. In het eerste perspectief wordt cultuur beschouwd als een realiteit die
geconstrueerd wordt door organisaties. Een cultuur is in dit perspectief een sociaal proces van betekenisgeving
van de verschillende actoren in de organisatie. Vanuit dit perspectief kan worden gezegd dat organisaties
cultuur zijn. In het tweede perspectief wordt cultuur gezien als iets wat een organisatie bezit. Het legt de
nadruk juist op schema`s van kennis die individuen bezitten. Vanuit dit perspectief is cultuur niet iets wat door
de individuen samen wordt bepaald, maar kan ook beïnvloed worden door de structuur of omgeving van de
organisatie. Dit zorgt er voor dat in het laatste perspectief cultuur ook veel maakbaarder is dan in het
interpretatieve perspectief waar cultuur ontstaat door de visie van alle afzonderlijke individuen samen. In dit
type onderzoek lijkt het in eerste instantie voor de hand te liggen om voor een interpretatief perspectief van
cultuur te kiezen. Er is echter voor gekozen om voor het functionalistische perspectief voor Schein te kiezen
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omdat dit perspectief volgens de onderzoeker dichter bij de werkelijkheid ligt dan het interpretatieve
onderzoek. Het functionalistisch perspectief sluit namelijk niet uit dat actoren invloed uit oefenen op de
cultuur, maar het interpretatieve perspectief negeert daarentegen andere invloeden op dit perspectief als
machtsverschillen en externe impulsen. In de organisatietheorie is het echter ook duidelijk dat andere
impulsen en machtsverschillen wel invloed kunnen hebben op de cultuur (Alvesson & Deetz, 1996). Op basis
van deze wetenschap is besloten om het functionalistisch perspectief boven het interpretatieve perspectief van
cultuur te kiezen.

3.5 Kwaliteitscriteria
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd is. In tegenstelling tot
kwantitatief onderzoek waarbij onderzoeksresultaten gestandaardiseerd kunnen worden, kan kwalitatief
onderzoek niet voldoen aan ‘onpartijdigheid’ waar empirisch-analytisch onderzoek aan moet voldoen.
Interpretatief onderzoek richt zich op de interpretatie van de respondenten. Dit zal nooit geheel onpartijdig zijn
omdat de onderzoeker hierbij keuzes moet maken in wat hij in deze uitspraken wel of niet relevant acht. Om
deze reden worden er voor kwalitatief andere kwaliteitscriteria opgesteld, te weten: objectiviteit,
betrouwbaarheid en validiteit. (Boeije, 2008). Deze drie kwaliteitscriteria zullen in de komende paragrafen
afzonderlijk van elkaar worden behandeld en wordt laten zien hoe hier aan is voldaan.

Objectiviteit gaat voornamelijk om de rol van de onderzoeker. De onderzoeker moet keuzes maken in wat wel
en niet van belang is voor het onderzoek. Om deze reden is het belangrijk dat de keuzes die de onderzoeker
maakt in het onderzoek gerapporteerd worden zodat deze gecontroleerd kunnen worden. In dit hoofdstuk is al
eerder naar voren gekomen hoe het onderzoek tot stand is gekomen en welke stappen zijn ondernomen om de
data te verzamelen. Ook de terugkoppeling van informatie naar participanten die vergaard is uit het onderzoek
kan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek vergroten (ibid.). In dit onderzoek is de informatie niet
alleen teruggekoppeld met oude respondenten, maar ook met nieuwe respondenten zodat hieruit nieuwe
informatie vergaard kon worden. De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt ook vergroot door het
gebruiken van verschillende methoden onderzoek en theoretische kaders. Doordat zowel observaties,
interviews en een documentenanalyse is toegepast is dit onderzoek zo breed mogelijk gehouden. Het
theoretische kader was, zoals eerder ook al gesteld, continu aan controle en verbetering onderhevig.

Er zijn twee typen validiteit te onderscheiden: externe en interne validiteit. Interne validiteit betreft het
waardevrij zijn van het onderzoek. Bij de beoordeling van deze validiteit kan de rol van de onderzoeker en de
toegepaste methoden kunnen worden onderzocht. Omdat deze in de vorige alinea`s al aan bod zijn gekomen
zullen die niet opnieuw worden behandeld. “Externe validiteit of generaliseerbaarheid heeft te maken met de
vraag of de onderzoeksconclusies gelden voor andere, niet onderzochte situaties. Hier zijn vragen aan de orde
over de generaliseerbaarheid of reikwijdte van onderzoeksconclusies” (Boeije, 2008; p. 155). Dit is een lastig
punt binnen het onderzoek. Het onderzoek vond plaats in een zeer specifieke context, namelijk bij Vitens.
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Hierdoor is niet zeker dat de onderzoeksresultaten ook bij andere waterbedrijven in een soortgelijke situatie
gelden. Door een relatief grote groep van de teammanagers die betrokken zijn bij de klantketen te interviewen
is getracht dit onderzoek een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat zich organisatiebreed afspeelt. Dit
onderzoek is echter in een zeer specifieke situatie uitgevoerd. Vitens bevind zich namelijk in een reorganisatie
waarbij niet alleen de structuur van de organisatie is veranderd, maar ook handelswijzen ter discussie stonden.
Dit alles gebeurde terwijl het onderzoek aan de gang was en het is dus mogelijk dat bij een nieuw onderzoek,
wanneer het stof van de reorganisatie is gedaald andere resultaten uit het onderzoek kunnen komen.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk wordt de verkregen data behandeld. De data is verworven uit interviews, observaties en
documenten van de organisatie. De informatie die hier uit is verkregen wordt in dit hoofdstuk uiteen gezet in
thema`s die betrekking hebben op de hoofdvraag van dit onderzoek. In totaal zijn vijf hoofdthema`s te
onderscheiden die verband houden met kennisdeling in de nieuwe procesgerichte organisatie. Allereerst wordt
ingegaan op de kennis die men belangrijk vindt in het werk, de mate waarin men gelooft dat kennis gedeeld
moet worden tussen teammanagers, en hoe dit op deze manier gedeeld wordt. Hier vloeien wensen voor de
toekomst uit voort die samenhangen met de huidige fase waarin men zich bevindt en de positie die zij innemen
in de beweging die de organisatie maakt naar een procesgerichte organisatie. Tot slot zal er een paragraaf
gewijd worden aan het leiderschap dat nodig is om deze wensen en kennisdeling verder te bevorderen.

4.1 Teammanagers onderscheiden twee soorten kennis
Om inzicht te krijgen in de kennis die gedeeld zou moeten worden tussen teammanagers is het belangrijk om
inzichtelijk te maken welke kennis voor de teammanagers van belang is. Door de teammanagers worden
verschillende soorten kennis onderscheiden welke grofweg in twee gebieden kan worden verdeeld. Twee
teammanagers, een van Facilitaire Zaken en een van de afdeling Winning en Zuivering gaven dit heel expliciet
aan:

“Dus je hebt twee soorten kennis denk ik. Kennis van elkaars proces om toch ook begrip te hebben
voor de keuze die gemaakt is (…) en daarbuiten heb je kennis van ‘hoe manage je een team?’”
(Teammanager FZ)

“Kennis is voor mij kennis van de organisatie. Dus dat je weet waar je met welke vraag mee
terecht kunt. Daarnaast kennis van de processen, welke afspraken hebben wij onderling gemaakt.
Maar ook kennis van het drinkwater proces, het operationele deel is heel belangrijk. (…)Maar ook
de kennis hoe je met mensen omgaat, de management kant en de communicatie die daar ook bij
hoort.” (Teammanager W&Z)

Wanneer men kijkt naar de kennis die in deze citaten worden onderscheiden kan men dit grofweg verdelen in
inhoudelijke, technische kennis van het drinkwaterproces aan de ene kant en aan de andere kant kennis die
gaat over mensen en de organisatie zelf. Het draait bij deze eerste vorm van kennis voornamelijk om het goed
in kaart brengen van het eigen primaire proces terwijl de specialistische kennis vooral bij het grondpersoneel
moet liggen. De teammanager moet een algemeen zicht hebben op de werkzaamheden en de risico`s en
mogelijkheden van dit proces. Een teammanager van Netbeheer & Leveren verwoorde dit als volgt:
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“ik denk dat het essentieel is dat we weten waar we voor verantwoordelijk zijn en dat is dan ook
kennis denk ik, kennis van zaken, wat de afhankelijkheden en risico`s zijn. En technische kennis ligt
dan meer bij de monteurs en netcoördinatoren en zo.”

Naast deze inhoudelijke, technische kennis wordt in het eerste citaat van dit hoofdstuk aangegeven dat het ook
belangrijk is om het proces van de ander te kennen zodat keuzes die gemaakt worden kunnen worden
begrepen. Er kan dus worden gesteld dat deze eerste vorm van kennis uiteenvalt in technische operationele
kennis die vooral bij het operationeel personeel moet liggen en technische proceskennis, kennis die gaat over
het begrijpen van het inhoudelijke primaire proces van de eigen en andere afdeling, die voor teammanagers
van belang is. Naast deze inhoudelijke vorm van kennis wordt er een ander soort kennis genoemd wat meer
gericht is op de omgang met het personeel en de organisatie, dit is de kennis die gaat over mensen en de
organisatie zelf, hoe je een team managet en met mensen om gaat. Een teammanager van Klant & Facturatie
gaf aan dat deze kennis noodzakelijk is om je werk goed uit te kunnen voeren:

“Om dit werk te kunnen doen heeft een teammanager ervaring nodig met mensen en
verandering”

Bij deze kennis hoort ook het in kaart kunnen brengen van deze vaardigheden en kwaliteiten en weten wie
waarover beschikt zodat je daar gebruik van kunt maken. Een teammanager van Ontwerp & Aanleg en een
teammanager van Klant & Facturatie zeiden daar het volgende over:

“dan haal je technische kennis op (...) het gebruik maken van de capaciteiten van de mensen”
(Teammanager O&A)

“Je moet weten wie wat kent en weten wie waar voor geschikt is.” (Teammanager K&F)

Een andere teammanager van Ontwerp & Aanleg gaf aan dat een teammanager over beide eigenschappen
moet beschikken, mede omdat zijn afdeling uit alleen maar technische mensen bestaat:

“Je moet zelf over vaardigheden beschikken (...)goed leiding geven (...) emotiemanagement (...)
Maar aan de andere kant is een afdeling die puur technisch ingericht is, wij zijn pure techneuten,
daar moet wel iemand staan die weet waar hij het over heeft.”

Kennis valt voor de organisatie dus uiteen in aan de ene kant de inhoudelijke, technische kennis over het
proces van het primaire proces en aan de andere kant mensenkennis, dus hoe men met elkaar omgaat, en de
vaardigheden en kwaliteiten die hierbij horen. Door teammanagers wordt de eerste vorm kennis vaak
gedefinieerd als proceskennis, in de analyse van de data zal dit dan ook als technische proceskennis worden
aangeduid. De menselijke en organisationele kant van kennis kan vanuit organisationeel oogpunt misschien wel
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als proceskennis worden gezien, maar in dit onderzoek zal dit niet op deze manier worden genoemd, maar in
zijn geheel worden aangeduid.

4.2 Hoe men kennis wil delen
Omdat er twee soorten kennis vallen te onderscheiden is het van belang om te weten hoe de teammanagers
aangeven dat zij deze kennis verwerven en hoe zij dat graag zouden willen doen. Als zij op verschillende
manieren deze kennis opdoen, moet hier uiteindelijk rekening mee worden gehouden in het vormgeven van de
condities die hier op van invloed kunnen zijn. In dit hoofdstuk zal eerst worden behandeld hoe de
teammanagers technische proceskennis willen delen met elkaar en wat volgens hen van belang is om deze
kennis te delen en vervolgens zal hetzelfde gebeuren voor organisationele en mensenkennis.

4.2.1 “Regelmatig mensen spreken en contact hebben”
Als het gaat over technische proceskennis dan beamen de teammanagers dat het belangrijk is dat men deze
kennis met elkaar deelt, zowel binnen al buiten de afdeling. Men moet weten hoe het eigen proces inhoudelijk
in elkaar steekt en wat de (technische) mogelijkheden en beperkingen zijn. Als het gaat over kennis die buiten
de afdeling gedeeld moet worden dan gaat het vaak om kennis die iets minder expliciet en minder technisch is.
Het gaat bij deze kennis over afdelingen heen meer om taken en verantwoordelijkheden. Een teammanager
van de afdelingen Ontwerp & Aanleg en Netbeheer & Leveren zeiden hier het volgende over:

“Dat is voor de teammanager van belang om goed sturing te geven aan zijn afdeling en daarnaast
is het ook van belang om op management te weten, wat zijn onze taken en wat zijn onze
raakvlakken en waar kunnen wij elkaar versterken?” (Teammanager O&A)

“Wat belangrijk is met kennisdeling is dat je kijkt is welke raakvlakken er zijn met elkaar.”
(teammanager N&L)

Het belang van kennisdeling wordt dus gezien in het duidelijk maken waar de taken van de ene afdeling
stoppen en die van de ander beginnen. Door dit duidelijk te maken en het hier over te hebben kunnen
teammanagers hun werkzaamheden hier op afstemmen zodat ze aansluiten op behoeftes en de processen
elkaar kunnen versterken. Om de taken onderling af te kunnen stemmen is allereerst kennis nodig van elkaars
proces. Dit wordt door een teammanager van Ontwerp & Aanleg als volgt verwoord:

“We gaan nu uniformeren, dus als die dingen, het proces, het aansluitproces, gaan kortsluiten met
de andere afdeling ‘wat kun jij voor ons betekenen, wat kan beter, wat kan sneller, efficiënter’.
Misschien doen we het wel helemaal fout”
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Toch zijn teammanagers van mening dat slechts het uitwisselen van procesbeschrijvingen niet genoeg is. Er
moet wederzijds begrip ontstaan. Twee teammanagers zeggen hier het volgende over:

“Je zou bij wijze van spreke (...)wederzijds onze procesbeschrijvingen moeten uitwisselen en
moeten zeggen ‘snap je nu wat wij aan het doen zijn?” (Teammanager O&A)

“Ik denk dat dat het een stuk makkelijk maakt en dat je meer begrip voor elkaar krijgt (...) door
jezelf heel open te stellen. (Teammanager N&L)

Om dit begrip voor andere afdelingen en andere teammanagers te creëren zien teammanagers een grote
meerwaarde in het persoonlijk contact dat zij het liefst face-to-face hebben met andere teammanagers.

“Door goed contact met je collega`s werk je makkelijker en komen problemen sneller boven tafel.”
(Teammanager O&A)

“En ik geloof heel erg in de persoonlijke relatie en weten waar de kennis zit en daar gebruik van
maken. Dus het is een kwestie van elkaar opzoeken en bevragen. Mensen bij elkaar brengen.”
(Teammanager N&L)

Hierdoor kan bovendien een persoonlijke band worden opgebouwd waardoor men meer open naar elkaar is en
makkelijker communiceert. Dit eerste werd verwoord door een teammanager van Ontwerp & Aanleg en dit
tweede door een teammanager van Netbeheer & Leveren:

“Natuurlijk bel je veel en daar pak je veel op, maar soms is het makkelijk om even face-to-face te
zitten, dan kun je ook zien wat die andere persoon doet” (Teammanager O&A)

“We kennen elkaar dus buiten dat formele gebeuren zien wij elkaar ook regelmatig en als er iets is
kunnen we altijd even bellen en bijpraten dus we hebben hele korte lijnen. Dat maakt het
makkelijker.” (Teammanager N&L)

Het leren kennen van elkaars processen kan men ook realiseren door met elkaar mee te lopen op een afdeling.
In gesprekken met teammanagers blijkt dat het operationeel personeel dit op de afdelingen zelf, tussen
afdelingen en zelfs met andere bedrijven, ook wel doet en gestimuleerd wordt dit te doen en dat de
teammanagers daar enthousiast over zijn:

“Wij zeggen nu tegen onze medewerkers dat ze eens bij de buren moeten gaan gluren, kennis op
moeten gaan halen.” (Teammanager O&A)
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“Daarom is het ook goed, om daar afspraken over te maken, dat die mensen (JL: mensen van
planning) af en toe ook naar buiten gaan om te zien wat het werk inhoudt.” (teammanager N&L)

Teammanagers geven in de gesprekken aan dat het ook goed zou zijn voor de teammanagers zelf om mee te
lopen met de medewerkers van de eigen afdeling en de teammanagers van andere afdelingen om kennis te
krijgen van de operationele processen die daar spelen. Een andere teammanager van Netbeheer & Leveren
verwoord dit als volgt:

“want als je wilt weten wat er gebeurt en wat een storing inhoud (...) ga dan met een monteur
mee (...) leren van andere afdelingen stimuleer je door gewoon eens op een andere afdeling te
kijken.”

Om deze vorm van kennis over te dragen zien teammanagers het dus van belang om goed contact te
onderhouden met de verschillende collega`s. Hierdoor kunnen taken en verantwoordelijkheden duidelijk
worden. Door dan ook eens te gaan kijken op een andere afdeling kan het proces begrepen worden en kan in
onderling contact de taken die zei uitvoeren op elkaar afgestemd worden om het proces efficiënter te maken.

4.2.2 “Mensenkennis zie ik niet als kennis om te delen”
Eerder in dit hoofdstuk is al duidelijk gemaakt dat het belangrijk is voor teammanagers om te beschikken over
mensenkennis en kennis van de organisatie. Wanneer het onderwerp kennisdeling wordt aangesneden spreekt
men in eerste instantie voornamelijk om het delen van technische proceskennis. Hierdoor wordt de indruk
gewekt dat deze kennis belangrijker wordt geacht dan de kennis over de organisatie en mensen. Een
teammanager van Ontwerp & Aanleg benoemde dit letterlijk en drukte zich als volgt uit:

“De algemene vaardigheden van een manager zie ik niet als kennis om met elkaar te delen, je
moet het wel hebben, maar meer begrip en inzicht in wat de andere leidinggevenden, waar die
mee te maken krijgen en wat zijn werk is.” (Teammanager W&Z)

Wanneer er in de gesprekken over deze vorm van kennisdeling gesproken werd, dan werd wel aangegeven dat
deze vorm van kennis belangrijk is en dat hij gedeeld zou moeten worden. Duidelijk wordt dat deze kennis
voornamelijk opgedaan wordt door ervaring, maar dat het door onderling contact overgebracht kan worden. In
dit laatste geval gaat het dan vooral om het behandelen van situaties waar men tegen aan loopt en hoe je hier
beter mee kan omgaan. Dit kan zowel met de teammanagers van de eigen afdeling zijn als met de
teammanagers van andere afdelingen. Deze twee manieren om deze kennis te verwerven worden in de
volgende drie citaten verwoord:

“Mensenkennis, dat is een vaardigheid, een ervaring die je opdoet in het leven.” (Teammanager
N&L).
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“Je doet hetzelfde werk, je werkt met mensen. Dus die vraagstukken kun je heel goed met (...) een
willekeurig iemand behandelen.” (Teammanager F&Z)

In het eerste geval van kennisverwerving komt het leren vooral vanuit de teammanager zelf. Hij brengt zijn
werk in praktijk en daardoor leert hij een aantal ‘trucjes’ om met de mensen in de organisatie om te gaan. Er
wordt ook erkend dat niet iedereen daardoor over dezelfde vaardigheden (kan) beschikken.

“Dus de een heeft een wat grotere trukendoos zichzelf door ervaring aangemeten dan de ander.”
(Teammanager O&A)

Uit het citaat van de teammanager van Facilitaire Zaken blijkt dat contact met andere teammanagers
noodzakelijk om verschillende invalshoeken van het ‘probleem’ dat er zich afspeelt te krijgen.

4.3 Hoe wordt kennis daadwerkelijk gedeeld?
In het vorige deelhoofdstuk is duidelijk geworden hoe kennis het beste gedeeld zou kunnen worden volgens de
teammanagers en wat belangrijke factoren zijn die meespelen in het delen van kennis. In deze paragraaf wordt
beschreven in hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit zal wederom eerst voor proceskennis uiteen gezet
worden en vervolgens voor de organisatie en mensenkennis.

In het vorige deelhoofdstuk is uiteen gezet dat voor het delen van technische proceskennis voornamelijk
persoonlijk contact erg belangrijk is. Daarnaast komt in gesprekken met teammanagers naar voren dat het
meelopen met een andere afdelingen een goede manier kan zijn om kennis op te doen van het proces van een
andere afdeling. In de gesprekken die met de teammanagers zijn gevoerd is duidelijk naar voren gekomen dat
er een verschil waar te nemen is in de mate waarin deze kennis binnen de eigen afdeling gedeeld wordt en de
wijze waarop dit buiten de afdeling tussen teammanagers gedeeld wordt.

Binnen de afdeling wordt proceskennis voornamelijk gedeeld door vaste vergadermomenten. Er zijn
verschillende vergadermomenten tussen verschillend groepen van de afdeling. Er is vaak algemene
afdelingsoverleg en er zijn daarnaast vaak ook aparte vergadermomenten tussen teams met soortgelijke taken
binnen een afdeling. Uit zowel de observaties die gedaan zijn op de verschillende afdelingen als uit de
gesprekken blijkt dat op deze eerste vergaderingen voornamelijk wordt besproken waar de verschillende teams
tegen aan lopen en wordt gekeken waar er samenwerking tussen de teams van een afdeling nog niet goed
loopt. Hier vindt kennisdeling van processen plaats, omdat men met elkaar deelt hoe de taken uitgevoerd
worden en wat zij nodig hebben om dat te doen van anderen. Een teammanager van Netbeheer & Leveren zegt
hier over:
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“Ik merk dat als we nu als teammanagers bij elkaar zitten, dan gebeuren er een heleboel dingen,
de hectiek van de dag”

Er wordt hier dus vooral in besproken wat er op dat moment aan de orde is en wat men op dat moment van
elkaar nodig heeft. Op de tweede vergadermomenten wordt vaak meer inhoudelijk gesproken over de vorm
van het werk, dat wil zeggen dat men hier spreekt over hoe men de operatie uitvoert. Dit gaat voor een groot
gedeelte ook over de uniformering waar later meer over geschreven zal worden.

De openheid en het persoonlijk contact lijkt tijdens de observaties dan ook sterk te zijn. Tijdens de overleggen
heeft men persoonlijke gesprekken en hierdoor komt het over alsof men elkaar goed en persoonlijk kent.
Bovendien spreken mensen onderling vaak even met elkaar. Teammanagers geven in de gesprekken ook aan
dat deze bilateraaltjes van twee managers belangrijk zijn bij het overdragen van kennis omdat hierbij over de
invulling van het werk wordt gesproken. Door twee teammanagers van Ontwerp & Aanleg wordt dit zo gesteld:

“Daarnaast heel veel bilateraaltjes, waar je gewoon tussendoor, door spontaan: ‘we moeten eens
een keer wat inplannen en er over praten’.”

“Wat wij onderling met elkaar doen, gewoon af en toe even vijf minuten met elkaar praten hoe je
dingen oppakt”

Ook over afdelingen heen delen teammanagers het liefste technische kennis door een-op-een contact te
hebben met andere teammanagers. Toch lijkt deze vorm van kennisdeling minder op gang te komen dan
kennisdeling in de eigen afdeling. Het vindt minder gestructureerd plaats en er zijn grote verschillen in de mate
waarop kennisdeling plaats vindt. Er zijn teammanagers die al veel contact hebben met andere afdelingen. Dit
contact vindt vaak plaats omdat men al veel contact had met deze afdeling of omdat het voor hun
werkzaamheden echt niet anders kan.

“Daarnaast heb ik, omdat we in het veld veel met infra werken, veel contact met infra.”
(Teammanager N&L).

Veel van het contact wat plaatsvindt tussen teammanagers van verschillende afdelingen vindt vooralsnog
plaats op het moment dat er iets misgaat of er een probleem ontstaat, of op het moment dat er een project is
waar ze een gemeenschappelijk belang in hebben.

“Ik heb nu veel contact met Eva van N&L, omdat het storingseiland daar heen moet, maar
normaal gesproken spreek ik haar niet. Tenzij er iets mis gaat, dan ga ik wel verhaal halen”
(Teammanager K&F).
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“En als er ergens grote lekken zijn, dat we even gauw contact hadden” (Teammanager W&Z)

Wanneer het de kennis over de organisatie en mensenkennis betreft dan loopt dit duidelijk nog achter op de
kennisdeling van het technische (inhoudelijke) aspect van het werk van teammanagers. Hoewel deze kennis
wel als essentieel onderdeel van het werk wordt gezien, geldt voor zowel binnen de eigen afdeling als over
afdelingen heen dat teammanagers deze kennis weinig tot niet delen.

“Sommige mensen hebben minder ervaring met mensen en verandering (...) Nee, daar hebben wij
het als teammanagers niet over.” (teammanager K&F).

4.4 “Niet lullen maar poetsen”
Wanneer men spreekt over kennisdelen en het handelen van teammanagers spreekt men ook over de cultuur
van de organisatie omdat deze samenhangt met kennis en het handelen van de teammanagers. In deze
paragraaf zal kort de cultuur van de organisatie uit een worden gezet zoals deze door de teammanagers
ervaren wordt. Door dit duidelijk te hebben kan een verklaring worden gegeven voor de gedragingen die
waarneembaar zijn in de organisatie en kan ook meer duidelijk worden over de condities die dit gedrag
beïnvloeden.

Veel teammanagers voelen zich op hun gemak binnen de organisatie en zeggen prettig te werken met hun
collega`s. Wanneer er wordt gevraagd naar de cultuur van het bedrijf dan wordt hier ook over gesproken:

“Ongelofelijk aardige mensen (...) zeer loyale mensen, maar enigszins ambtelijk” (Teammanager
W&Z)

In de vorige paragraaf is al duidelijk geworden dat men vooral technische kennis deelt. Een van de
teammanagers van N&L gaf aan waarom hij wel die kennis deelde maar het lastig vind om het te hebben over
het managen van zijn team:

“Ik deel die kennis niet omdat ik geen wijsneus wil zijn (...) wat zal hij van mij denken?”

Deze teammanager geeft ook aan dat niemand dat op zijn afdeling doet, dat vindt hij lastig. Hij zegt zelf dat dit
komt omdat er een cultuur heerst waarin je het er niet over kan hebben:

“We hebben het niet graag over ons werk, je doet wat je moet doen (...) niet lullen maar poetsen.”

“wij hebben geen cultuur om te zeggen wat ik goed doe. Goed doe? Dit is gewoon mijn werk.”
(Teammanager O&A)
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Opvallend is dat aan de ene kant teammanagers aangeven dat ze zich prettig voelen bij hun collega`s. Ook uit
observaties blijkt dat teammanagers elkaar vaak persoonlijk goed kennen. Hierdoor zou je kunnen verwachten
dat communicatie makkelijk verloopt en kennis makkelijk gedeeld wordt. Het is dan ook opvallend dat er
blijkbaar wel een cultuur heerst die een barrière vormt voor het delen van bepaalde type kennis.

4.5 “Iedereen is zo druk bezig met zijn eigen tent op te bouwen”
In de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat de teammanagers op dit moment voornamelijk technische
kennis delen en dit vooral met de teammanagers van hun eigen afdeling doen. In het komende stuk zal aan de
hand van de data worden gepresenteerd dat deze vormen van kennisdeling samen kunnen hangen met de fase
waarin de teammanagers en de organisatie zich verkeren.

De reorganisatie heeft deels plaats gevonden om los te komen van een regiostructuur, zodat de afdelingen
centraal aangestuurd konden worden en zo op een meer efficiënte manier konden werken. Uit de gesprekken
komt naar voren dat de teammanagers herkennen dat er een regiostructuur was met verschillende werkwijzen
en eigen culturen. Een teammanager stipt dit zelf aan:

“Wat ik net al zei, er waren vijf provincies, daarvoor waren er nog heel veel andere kleine bedrijfjes
met een eigen cultuur en werkwijze” (Teammanager N&L)

Of deze decentrale inrichting van de organisatie slecht was voor de organisatie, daar is niet iedereen het over
eens. Er zijn teammanagers die denken dat de negatieve effecten van deze structuur overdreven worden,
terwijl anderen inderdaad vinden dat het centraal beter georganiseerd kan worden. De volgende twee citaten
weerspiegelen deze tegenstelling:

“als we van tafel zijn dan zijn we de afspraken vergeten. We gaan dan gewoon verder. Dat is dan
toch weer die regiostructuur, dat vind ik zonde. Dat moet niet nodig zijn.” (Teammanager N&L)

“Die regiostructuur was zo slecht nog niet, dat wordt een beetje overdreven” (Teammanager
W&Z)

Hoewel niet iedereen overtuigd is dat decentrale aansturing minder goed werkt dan centrale aansluiting is wel
duidelijk dat centrale aansturing de nieuwe manier is waarop men moet werken en hebben de teammanagers
zich daar op ingesteld. Dit wordt later in dit hoofdstuk duidelijk als het over de werkzaamheden van de
teammanagers gaat.
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Met de centrale aansturing van de organisatie zijn ook de afdelingen opnieuw ingericht, teammanagers zijn op
andere plaatsen terecht gekomen en teams zijn veranderd. Doordat de afdelingen opnieuw zijn ingericht en
teammanagers op andere plaatsen terecht zijn gekomen moeten veel managers de afdeling en het werk
opnieuw gaan ontdekken en de mensen leren kennen. Veel teammanagers geven dan ook aan dat die
ontwikkeling op dit moment het allerbelangrijkste is en men daar vooral op gericht is. Omdat per 1 mei de
teams pas allemaal echt gevormd zijn, geven een aantal teammanagers aan dat zij ook pas na die datum echt
kunnen gaan bouwen met hun team.

“Iedereen is pas net geplaatst en iedereen is nog heel erg zijn plekje aan het veroveren. Dat merk
je heel erg. En een vorm aan het zoeken, hoe gaat dat dan en hoe werkt dat?” (Teammanager FZ)

“Iedereen is zo druk bezig met zijn eigen tent op te bouwen, want vandaag is dan de kanteling,
iedereen is nog veel te druk daar mee bezig.” (Teammanager O&A)

Door deze ontwikkeling zijn veel teammanagers op dit moment vooral bezig met het leren kennen van de eigen
mensen en het leren van de processen van de afdeling. Naast het opbouwen van het team verwacht de
organisatie van de afdelingen dat er uniform gewerkt gaat worden en werkzaamheden overgedragen worden.
Men moet dus het handelen van de afdeling maar ook van zichzelf aanpassen, veel teammanagers zijn daarom
hier mee bezig.

“Andere afdelingen, dat je daar dan werk van krijgt, ja dat moeten we gaan plannen”.
(Teammanager O&A)

“Daar moeten wij dus een van maken (...) Dat betekent dat er mensen anders moeten gaan
werken”. (Teammanager W&Z)

Door de afdelingen te centraliseren en werkzaamheden te uniformeren zou deze regiostructuur weg moeten
vallen. Nu de kanteling op 1 mei heeft plaats gevonden is het de taak van de teammanagers om de verbinding
op te zoeken met de eigen afdeling en bovendien de werkwijzen over de regio`s te uniformeren. Om dit te
realiseren zitten de teammanagers van de afdeling veel bij elkaar en hebben ze veel overleg. Deze kanteling en
het uniformeren kost de teammanagers veel van hun tijd en naast het operationeel aansturen van de
medewerkers gaat de rest van hun tijd vooral naar die werkzaamheden. Doordat deze werkzaamheden vooral
intern gericht zijn is er minder noodzaak en drang vanuit een gedeelte van de teammanagers om over de
afdeling heen afspraken te maken.

“Op dit moment zijn we druk bezig om de kanteling door te voeren per 1 mei, we zijn al blij als
onze teams gaan draaien, als we onze ballen in de lucht houden en dan is de ketengedachte nog
even een brug te ver. Dus daar gebeurt nog niks mee.” (Teammanager N&L)
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“Men is ook nog vooral bezig om de eigen afdeling op orde te krijgen en nog weinig met de
samenwerking met andere afdelingen” (Teammanager K&F)

Uit de gesprekken blijkt dat de teammanagers herkennen dat de regiostructuur en de verzuiling aan het
verdwijnen is. De centralisering van de afdelingen heeft in die zin een positief effect. Er zijn echter ook
teammanagers die een gevaar zien ontstaan voor een nieuw soort verzuiling. Doordat de contacten op dit
moment voornamelijk binnen het eigen team en de eigen afdeling plaats vinden zien zij het gevaar dat er een
verzuiling op treed binnen de afdelingen.

“we zijn heel erg verkokerd, intern gericht. We zijn sowieso als Vitens heel intern gericht, door de
reorganisatie, maar als afdeling zijn we ook heel erg verkokerd (…) ik merk dat er nog niet bij heel
veel mensen boven de afdeling heen gedacht wordt. Er zijn veel aparte hokjes. Denk ik. We zijn
heel erg druk bezig met denken in ons eigen hokje.” (Teammanager Laboratorium)

“Als je niet uitkijkt dan heb ik het met mijn afdeling zo goed voor elkaar, piet heeft het goed voor
elkaar. En de overige samenwerking is er dan niet. Ik kan wel een toko opbouwen, waar jij als
gebruiker straks niet op zit te wachten. En dan krijg je die verzuiling.” (Teammanager O&A)

Door deze vorm van verzuiling op de eigen afdeling zou het contact met de andere afdeling minder worden.
Deze verzuiling wordt versterkt doordat de werkzaamheden van de teammanagers en de verwachtingen die er
van de organisatie zijn alleen op de afdeling en het operationele werk van de teammanagers is gericht. Hier
wordt ook het voorbeeld van de beoordeling aangehaald.

“Natuurlijk is het voor Vitens van belang om de klant tevreden te houden, maar het kost me wel
geld. Als ik daar niet op beoordeeld wordt en ik heb daar niets mee te maken, ga ik heel erg in een
zuil denken.” (Teammanager N&L)

Met dit voorbeeld wordt laten zien doordat de beoordeling van de teammanagers slechts op de eigen afdeling
is gericht, zij minder geneigd zijn om in het grote belang van Vitens te denken en slechts in hun eigen zuil,
omdat zij slechts op het eerste worden afgerekend. Ook dit kan bijdragen aan een verzuiling binnen de
afdelingen. Voor deze angst geldt dat hij voor een deel van de teammanagers herkenbaar is. Er is echter ook
een gedeelte van de teammanagers dat gelooft dat de angst voor deze verzuiling ongegrond is.

4.6 “Heel veel teammanagers zijn de klantketen geheel onduidelijk”
De ingerichte klantketens zouden een goede manier zijn om de potentie van verzuiling weg te nemen uit de
organisatie. De processen die hiervoor ingericht zijn, zijn immers processen die over alle afdelingen verdeeld
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zijn. Op deze processen worden de afdelingen ook beoordeeld, dus deze afdelingen zouden samen moeten
werken en kennis moeten delen om dit tot een succesvol einde te brengen. Er is echter nog veel onduidelijk
over de klantketens en de rol die teammanagers in moeten nemen in deze procesgerichte organisatie.

In het communicatieplan klantketenbesturing staan verschillende doelen beschreven van het klantketenproces
die uiteenvallen in korte- en lange termijn doelstellingen. De korte termijndoelstellingen zijn gericht op: “het op
gang brengen van de dialoog en het ontsluiten van de juiste informatie”. De dialoog moet worden gevoerd,
kaders van de klantketen moeten duidelijk worden en gecommuniceerd worden aan alle deelnemers aan de
klantketen zodat eerste- en tweedelijns managers de rest van de organisatie kunnen informeren. Deze korte
termijndoelstelling zou per februari 2012 behaald moeten zijn. De lange termijndoelstellingen zijn er vooral op
gericht om de medewerkers te overtuigen van de juistheid van de kaders en “de dialoog is vooral gericht op het
creëren van de noodzakelijke mindset: van functiegericht werken naar rolgericht werken ”.

De werking van de klantketens en de rol die men daar in moet gaan vervullen zouden per februari 2012 dus al
duidelijk moeten zijn, zeker voor de eerste- en tweedelijns managers die dit uiteindelijk moeten uitleggen aan
de mensen op de werkvloer. Er is echter nog veel onduidelijkheid over.

“We hebben het wel geroepen maar het is nog helemaal niet goed bedacht (...) Die klantketens,
zijn de mensen op de werkvloer helemaal niet duidelijk, en heel veel teammanagers is het ook
helemaal niet duidelijk hoe die klantketens tot stand gaan komen”. (Teammanager Laboratorium)

“Maar toen het proces op een gegeven moment klaar was, of in ieder geval het model klaar was,
dan staat dat daar en iedereen kijkt er naar en dan zeg je op een gegeven moment van ‘hoe werkt
dit nu precies?’. Je kunt het aan iedereen vragen en je krijgt van iedereen een andere uitleg en de
ander weet het niet. (...) Ik ben altijd bereid mee te werken, maar ze moeten wel het belang uit
kunnen leggen. En duidelijk maken wat het inhoudt, wat het verschil is met de oude situatie, want
dat is mij compleet onduidelijk.” (Teammanager W&Z)

De onduidelijkheid over de klantketen ontstaat voor een groot gedeelte van de teammanagers door een aantal
aspecten. Allereerst heeft men het idee dat de structuren goed zijn neergezet, maar dat nog weinig rekening is
gehouden met de cultuur en de mensen op de werkvloer. Hierdoor heeft men het gevoel dat de visie niet goed
aansluit bij de werkvloer. Voor een groot gedeelte van de teammanagers is niet precies duidelijk hoe de
klantketens concreet in praktijk gebracht kunnen worden en hierdoor blijft het vooral steken in de gedachte
van de klantketens.

“Je kunt een organisatie inrichten zoals je wilt, maar het valt en staat toch met de implementatie
en de wil van de mensen of het slaagt ja of nee” (Teammanager FZ)
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“Wat je ziet is dat het mensenwerk blijft, welke structuur je ook opzet. De hele ketengedachte vind
ik prachtig, maar het hangt van mensen af of het werkt.” (Teammanager N&L)

Ten tweede is het nog niet helemaal duidelijk in hoeverre iets anders van de teammanagers verwacht wordt.
Men ziet het belang van samenwerking en kennisdeling over de afdelingen heen, maar vraagt zich af in
hoeverre dit een verandering is ten opzichte van de huidige situatie en in welk opzicht de klantketens het werk
gaan veranderen. Voor veel teammanagers blijft het hierdoor een begrip waar ze wel van af weten, maar nog
niet echt de vinger op kunnen leggen. Naar verwachting spreken teammanagers die dichter bij de klant staan
meer over het belang van de klant dan de andere afdelingen. Zij praten dan ook meer over het belang van
klantketens en kennisdeling dan teammanagers die verder van de klant staan. De rest wil vooral dat het intern
goed loopt, terwijl de laatste groep zich ook echt richt op het zo gemakkelijk mogelijk maken van de klant.

Doordat deze onduidelijkheid blijft bestaan over de klantketen is men ook niet geneigd op deze wijze te
handelen. De structuur die er voor zou moeten zorgen dat het proces zo efficiënt mogelijk verloopt doordat
afdelingen samenwerken komt op deze manier niet goed tot stand.

4.7 Wie moet leiding nemen?
Uit het voorgaande blijkt dat de teammanagers er op zoek zijn naar de juiste manier waarop zij hun werk
moeten gaan vormgeven, welke rol zij en andere teammanagers in hun werk spelen en op welke manier zij de
klantketen ingevuld dient te worden. Om hier meer duidelijkheid te verschaffen wordt er door de
teammanagers om twee soorten leiderschap gevraagd. Beide vormen van leiderschap zullen in dit hoofdstuk
besproken worden.

Wanneer men spreekt over de verbinding die gezocht moet worden om kennis met elkaar te delen en
processen met andere afdelingen kort te sluiten dan geven de meeste teammanagers aan dat dit voornamelijk
vanuit henzelf moet komen.

“Ik denk dat dat toch opgestart moet worden buiten de groep of door een groep enthousiaste
team managers, dat is nog beter.” (Teammanager FZ)

“Deze duidelijkheid over werkzaamheden en verantwoordelijkheden komt er vooral door met
elkaar te praten en dat moet uit de teammanagers zelf komen.” (Teammanager K&F)

Teamanagers geven dus aan dat ze vooral zelf op zoek moeten naar de verbinding en dat door actief te
handelen die verbinding vanzelf wel zal komen. Er wordt echter ook gezegd dat de persoonlijkheid van een
individuele teammanager hier wel van groot belang is. Een teammanager moet zich er goed bij voelen en de
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mate waarin zij zichzelf open kunnen en willen stellen is van grote invloed in de mate waarop zij contact
hebben met de andere afdelingen.

“Ik merk dat het overal wel gebeurt, maar afhankelijk van de managers of het frequent gebeurt”
(Teammanager N&L)

“Je moet wel echt vergaderingen plannen, je moet er zelf naar op zoek gaan.” (Teammanager
O&A)

Deze instelling is voor een groot gedeelte van de teammanagers vanzelfsprekend en deze geven aan dat ze zelf
ook het initatief nemen om dit soort contacten op te zoeken. Er is echter ook een klein gedeelte dat meer
moeite heeft met het zoeken van de verbinding.

“Ik ben ook vooral iemand die heel veel verbinding wil zoeken met de andere afdelingen.”
(teammanager Laboratorium)

“Ik deel die kennis niet omdat ik geen wijsneus wil zijn (...) wat zal hij van mij denken?”
(Teammanager N&L)

Het zoeken van contact over afdelingen als het gaat om dagelijks werk en het delen van kennis over
werkprocedures dan geven teammanagers vooral aan dat het afhangt van henzelf. Wanneer het echter gaat
om het stimuleren van de klantketen en het stimuleren van teammanagers om in de ketengedachte te gaan
werken, dan wordt er veel meer naar de eerstelijns managers en de directie gewezen om hier een leidende rol
in te nemen. Men vindt echter dat hier door de leidinggevenden nog niet genoeg aandacht aan wordt gegeven.

“Dus dat betekent dat er van bovenaf wel urgentie aangegeven moet worden” (teammanager
K&F)

“Het managementteam moet leiderschap tonen (...) en dat gebeurt nog niet door iedereen
genoeg.” (Teammanager W&Z)

Er zijn twee soorten leiderschap die de teammanagers verwachten van de leidinggevenden. Dit zijn coachend
leiderschap en er moet een voorbeeld gesteld worden.

“Ik verwacht van de eerstelijns een coachende rol” (Teammanager O&A)

“Het MT moet het goede voorbeeld geven door samen te gaan werken.” (Teammanager K&F)
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Deze eerste vorm van leiderschap verwachten zij ook bij andere teammanagers terug te zien, maar tegelijk
geven zij aan dat dit een ander soort leiderschap is dan ze gewend zijn en dat men hier dus nog aan moet
wennen. Het belangrijkste van dit leiderschap moet er uiteindelijk op gericht zijn om de mensen mee te nemen
in de verandering. Veel teammanagers en afdelingen zijn om deze reden zelf ook al bezig om zelf
bijeenkomsten te plannen waarin zij het contact met andere afdelingen en teammanagers aan het plannen zijn.
Zij wijzen daar echter ook voor naar de eerstelijns managers om hier een sturende rol in aan te nemen en
duidelijk te maken dat hier een prioriteit ligt door ook hier wat meer structuur in te brengen.

4.8 Wensen voor toekomst
Uit het voorgaande is gebleken dat teammanagers veel bezig zijn met het op orde brengen van het eigen team
en de werkzaamheden binnen de eigen afdeling. Tegelijkertijd is uit het eerste hoofdstuk duidelijk geworden
dat contact met de andere afdelingen erg belangrijk is om kennis te delen. Hierdoor kan de verwachting zijn dat
dit een van de oorzaken is dat de kennisdeling achter blijft wanneer het over kennisdeling tussen afdelingen
gaat. In dit deelhoofdstuk wordt nader ingegaan op de wensen die de teammanagers hebben voor de toekomst
en de mogelijkheden die zij zien om de kennisdeling te verbeteren en in hoeverre hier al wat mee gebeurt.

Technische proceskennis werd al veel gedeeld met teammanagers van eenzelfde afdeling. Buiten de afdeling
vind kennisdeling nog niet op dezelfde frequentie plaats en zijn er nog verschillen in de mate waarop
teammanagers het zelf op pakken.

Er wordt tijdens de gesprekken door teammanagers gesproken over de verbetering van de
informatiesystemen. Men ziet hier een toevoeging om zowel inzichtelijk te kunnen maken wie over welke
kennis beschikt, maar ook om informatie op een gemakkelijke manier met elkaar te kunnen delen.

“Nou ik zou dan zelf nog wel wat meer papierloos willen werken. Dus meer digitaal of in de laptop
of de tablet, zodat je overal waar je zit er gewoon bij kunt en zo kun je ook, als je het over kennis
hebt, een soort interne wikipedia of zo oprichten.” (Teammanager W&Z)

“En een systeem zou een goed hulpmiddel zijn. Dat je kan kijken, voor dat onderwerp wie moet ik
dan hebben, wie heeft de expertise in huis?” (Teammanager K&F)

Er wordt vaak gesproken over een interne schijf waarop informatie gedeeld kan worden. Op deze schijf zou
proces inhoudelijke en specialistische kennis op een gemakkelijke manier toegankelijk moeten worden voor
iedereen in de organisatie. Dit zou dan bijgehouden moeten worden zodat er geen wildgroei ontstaat en de
juiste informatie blijft staan en verouderde informatie verdwijnt. Tegelijkertijd zou een databank waarin de
kwaliteiten van het personeel te vinden zijn gebruikt kunnen worden door teammanagers om bij problemen de
juiste mensen op te zoeken. Voor een gedeelte bestaan deze systemen al wel binnen Vitens, maar er is veel
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kritiek op de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van deze systemen en de manier waarop dit in de
organisatie is neergezet.

“de middelen vanuit ICT gezien, die zijn nog niet optimaal, nog niet operationeel. Er zijn nog geen
goede afspraken over gemaakt over hoe we daar mee omgaan” (Teammanager W&Z)

“Wij moeten een projectvolgsysteem gaan krijgen, anderen noemen het een planningssysteem,
waarin ik uiteindelijk met een druk op de knop uit moet kunnen draaien wat de stand van zaken is
en de resultaten van de maand zijn. Ik moet nu verschillende lijstjes bij houden in Excel en uit SAP
krijg ik gegevens die niet betrouwbaar zijn.” (Teammanager O&A)

“het is er ooit een keer neergezet zo van ‘dit kun je gebruiken’, maar voor de rest is het volledig
niet gestimuleerd. Ik denk een gemiste kans” (Teammanager W&Z)

Volgens de teammanagers is er dus nog een grote verbeterslag te maken om de betrouwbaarheid van de
gegevens van het proces te verhogen. Tegelijkertijd missen ze een eenduidig beleid om deze systemen te
stimuleren. Men zou samen hetzelfde systeem moeten gebruiken, terwijl er op dit moment verschillende
systemen actief zijn. Door een systeem te stimuleren zou de deling van technische proceskennis kunnen
worden bevorderd.

Het delen van de proceskennis is volgens veel respondenten ook een proces dat op gang moet komen. Velen
geven aan dat het een essentieel onderdeel van het werk moet gaan worden en dat het dan vanzelf zal komen.

“Dit is ook een cultuuraspect. Tegen de tijd dat je dit cultuuraspect hebt ingebracht bij de
organisatie, daar gaat wel een jaar of wat over heen.” (Teammanager W&Z)

“Het is allemaal nog nieuw. Dat moet groeien en daar moeten mensen ook ervaring in krijgen.”
(Teammanager K&F)

In het begin van deze paragraaf is al duidelijk gemaakt dat teammanagers het belangrijk vinden om persoonlijk
contact te hebben met andere teammanagers en dat dit ook stimulerend is voor de kennisdeling tussen
teammanagers. Een klein aantal teammanagers geven aan dat het contact sinds het flexwerken en de
reorganisatie minder is geworden omdat men elkaar minder is gaan zien. Het grootste gedeelte van de
teammanagers geeft aan dat het flexwerken daar geen probleem in hoeft te vormen. Sommigen geven juist
aan dat dit het contact makkelijker zou maken. Wel geeft een groot gedeelte van de respondenten aan dat er
over de hele organisatie gezien meer verbinding zou moeten ontstaan.
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“Daarnaast is het zo dat we ervoor moeten zorgen dat we verbinding hebben met elkaar.”
(Teammanager O&A)

De teammanagers laten hiermee zien dat ze het belangrijk vinden om dit contact meer op te zoeken en te
intensieveren. De teammanagers geven aan dat ze op zoek zijn naar die verbinding. Er is hier een sterk verschil
te merken in de mate waarin verschillende teammanagers dit al gerealiseerd hebben. Voor de ene manager is
het al veel meer deel van het werk om contact te hebben met managers van andere afdelingen dan voor
andere managers die nog veel meer bezig zijn met het ontdekken van de eigen afdeling. Teammanagers
waarvoor het contact over de afdeling al meer routinematig is, zijn vaak managers waar het werk grotendeels
gelijk is gebleven en de teammanagers met wie ze contact moeten hebben ook weinig zijn veranderd.
Teammanagers die veel nieuwe processen in de vingers moeten krijgen en waarvan de contacten zijn gewijzigd,
hebben meer moeite om de verbinding over de afdelingen heen te zoeken. Voor veel teammanagers zijn de
contacten met andere afdelingen dan ook ad hoc en pas ontstaan pas op het moment dat er een noodzaak
voor is, dat wil zeggen dat het contact pas gezocht wordt op het moment dat er iets mis gaat of er een project
opgestart wordt waar contact met de andere afdeling noodzakelijk voor is.

Kennis van mensen en de organisatie is iets wat wel als belangrijke kennis voor een teammanager werd gezien,
maar het delen van deze kennis bleef nog achter op het delen van proceskennis. Wanneer het gaat over het
verbeteren van kennisdelen gaat het ook voornamelijk om deze laatste vorm van kennis, maar het gaat ook
over bijeenkomsten waarin gesproken kan worden over de visie van de organisatie. Het gaat hier om
bijeenkomsten waarin even af wordt gestapt van de dagelijkse werkzaamheden en er gesproken kan worden
over de toekomst en de rollen die men in neemt in de organisatie.

“Ik zou het wel prettig vinden om eens met de benen op tafel te kunnen bij wijze van spreke om
eens te bespreken waar we staan en waar we heen willen, we hebben dat wel ergens in ons hoofd
zitten, maar wat is nu het ideaalplaatje? Ik heb geen idee.” (teammanager N&L).

“Daarom denk ik dat het ook goed is om brainstormsessies te organiseren dat we los van de
kaders kunnen kijken wat slim is om te doen.” (Teammanager N&L)

Deze overleggen zouden bij voorkeur gehouden worden met mensen van andere afdelingen, maar wel met een
relatief kleine groep.

“dan worden er van die collectieve vergaderingen belegd, 100+ noemden we dat omdat er zoveel
mensen waren, (...)Ik ben daar geen voorstander van, ik ben dan voorstander van stapsgewijs
kleinere workshops in kleinere groepjes.” (Teammanagers O&A)
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4.9 Werken aan de mensenkennis

In het verleden heeft Vitens al eerder van bijeenkomsten georganiseerd waarbij er vele andere teammanagers
aanwezig waren. In het korte verleden was dit voornamelijk aan het begin van de reorganisatie. Destijds zijn de
nieuwe teammanagers bij elkaar gezet en hebben een test gedaan waarbij aan de hand van kleuren de
leidinggevende stijl en het type mens van de teammanagers duidelijk werd. Deze test lijkt een grote indruk
achter gelaten te hebben op de teammanagers omdat bijna iedereen in het interview begint over deze test en
hier ook naar refereert als het gaat om de samenwerking met andere teammanagers.

“We werden dus aan tafels gezet met mensen uit alle regio`s, jong-oud, man-vrouw, kort in dienstlang in dienst. Het was echt heel gaaf.”(Teammanager FZ)

“Alle managers hebben een kleurenscan gemaakt. Wat je daarmee ziet is dat je wel een beeld hebt
wat voor type iemand is(...) juist in onze functies is dat goed om van elkaar te weten. En het is niet
goed of slecht, maar goed om te weten” (Teammanager N&L)

Deze test heeft indruk gemaakt omdat het een moment was waarop teammanagers elkaar leerden kennen. In
de vorige paragrafen is het vooral gegaan over kennisdeling van technische processen, maar dit is een van de
weinige momenten dat men heeft gesproken over het leren van elkaar als teammanager. Men kon hier leren
over de manier waarop andere mensen als manager met situaties omgingen en leerden zo hoe zij in de
toekomst anders of beter konden handelen. Door de positieve reacties hier op kan opgemaakt worden dat er
nog een grote behoefte is om juist deze vorm van kennisdeling op gang te brengen. Door deze andere vormen
van werkoverleg te stimuleren zou er voor gezorgd kunnen worden dat er ook andere vormen van kennis
gedeeld kunnen worden. Hierdoor kan er meer de nadruk worden gelegd op mensenkennis en kennis van de
organisatie en de rollen van de teammanagers.

4.10 Samenvattend
Dit hoofdstuk heeft laten zien dat de ontwikkelingen in een organisatie en de positie waarin de teammanagers
zich bevinden sterk van invloed zijn op de mate waarop zij kennis delen en vooral met wie zij kennis delen.
Er wordt door de teammanagers een onderscheid gemaakt tussen technische, inhoudelijke proceskennis en de
kennis die men nodig heeft van mensen en de organisatie. De eerste vorm van kennis wordt voornamelijk
gedeeld door op de afdeling werk overleggen te plannen en mensen over regio`s uit te wisselen waardoor er
kruisbestuiving ontstaat. Over de afdeling heen is men nog erg aan het zoeken naar de juiste structuren om dit
vorm te geven. De contacten die op dat niveau plaats vinden zijn voornamelijk ad hoc en ontstaan door een
noodzaak. Om dit te verbeteren is men niet alleen op zoek naar meer momenten om dit af te stemmen, ook
zou men graag de processen van afdelingen vast gelegd zien worden. Veel teammanagers zien een verbetering
van informatiesystemen als een goede manier om dit te faciliteren. Ook de andere kant van kennis, de
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menselijke en organisationele kant, wordt nog niet optimaal gedeeld en is men nog op een zoek naar een juiste
structuur. Men geeft aan behoefte te hebben aan meer contact dat afwijkt van de huidige werkoverleggen en
vergaderingen.

Ook op organisationeel vlak valt op dat men vooral de eigen afdeling aan het ontwikkelen is. Door de
veranderingen die er op veel afdelingen zijn opgetreden, door de herplaatsing van teammanagers en
medewerkers, zijn veel teammanagers nog bezig om inhoudelijke kennis van het proces op te doen. Afdelingen
zijn op hun beurt nog op zoek naar een juiste manier om samen te werken en werk af te stemmen. Bovendien
verwacht de organisatie van de afdelingen dat zij de regiostructuur doorbreken en werk over teams in
verschillende regio`s gaan uniformeren. Deze organisatieontwikkelingen geven een sterk naar binnen gericht
gevoel van afdelingen en contact met andere afdelingen vind dan ook nog niet of zelden plaats. Er is ook een
gedeelte van de teammanagers waar dit contact al wel structureler plaats vindt, over het algemeen zijn dit ook
teammanagers waar er in de contacten of aard van het werk weinig is veranderd.

Uit de data blijkt dat er voor de teammanagers ook nog veel onduidelijkheid bestaat. Niet alleen over de rol
van henzelf en andere teammanagers en de taken die daarbij horen zoals eerder behandeld, maar ook over de
klantketens. Uit verschillende interviews blijkt dat deze klantketens voor een groot gedeelte van de organisatie
nog niet duidelijk zijn. Velen weten wel welke klantketens er zijn gedefinieerd, maar men mist over het
algemeen de praktische invulling. Hoewel in het implementatieplan van de klantketenbesturing staat
aangegeven dat de korte termijndoelstellingen per februari 2012 behaald zouden moeten zijn en de dialoog op
gang gebracht zou moeten worden tussen medewerkers, blijkt dat bij de implementatie men juist is vergeten
de teammanagers te betrekken bij het plan en men voor een groot gedeelte nog niet weet hoe zij dienen te
handelen in dit nieuwe proces.

Om deze kennisdeling over afdelingen te stimuleren en meer duidelijkheid te geven over de klantketens wordt
om twee soorten leiderschap gevraagd. Aan de ene kant is er een groep te ontdekken die aangeeft dat de
contacten voornamelijk door de teammanagers zelf gelegd zal moeten worden en dat het tijd nodig heeft om
dit te vinden. Men is er van overtuigd dat de aard van de werkzaamheden uiteindelijk vanzelf zal gaan
verwachten dat men deze contacten op gaat zoeken. Aan de andere kant is er een groep te onderscheiden die
sterk vraagt aan eerstelijns managers om een voorbeeldfunctie te vervullen en door duidelijk communicatie en
door het faciliteren in overlegstructuren het contact tussen afdelingen te verbeteren.
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5. Analyse
In dit analysehoofdstuk worden de verkregen data besproken in relatie tot de eerder besproken literatuur.
Hierdoor zal duidelijk worden wat er zich rondom kennisdeling afspeelt bij Vitens. Allereerst zal duidelijk
gemaakt worden welke kennis van belang is voor teammanagers en op welke manier dit gedeeld wordt. Hieruit
kan worden opgemaakt of de wijze waarop kennis gedeeld wordt past bij de reorganisatie. In de laatste
paragraaf zullen enkele condities worden besproken die de kennisdeling stimuleren en afremmen.

5.1 Vormen van kennis
De teammanagers hebben in de gesprekken aangegeven dat er verschillende soorten kennis belangrijk zijn
voor hun functioneren. Deze typen kennis kunnen worden getypeerd aan de hand van de kennisdimensies van
Cook en Brown ( 1999). Wanneer deze kennis getypeerd is, kan gemakkelijker worden bepaald op welke
manier leermogelijkheden moeten worden gefaciliteerd om teammanagers deze vormen van kennis aan te
leren.

Individueel impliciet: De zogenaamde mensenkennis waar de teammanagers over spreken valt te typeren als
individuele impliciete kennis. Dit is kennis die volgens de teammanagers door iedere manager individueel
wordt bezeten. Het gaat om kennis over de manier waarop een team wordt gemanaged. Het wordt beschreven
als een ‘onderbuikgevoel’ waarop beslissingen worden gemaakt en mensen worden aangestuurd.
Teammanagers beschrijven deze kennis als ervaring die opgedaan wordt door de jaren heen en hierdoor lastig
over te dragen zou zijn.

Groep impliciet: Deze vorm van kennis is het lastigst te duiden. Ook bij deze vorm van kennis zou kunnen
worden gesproken over kennis op basis waarvan teammanagers handelen. Bij deze vorm gaat het echter niet
over de aansturing van het eigen team maar over de manier waarop de teammanagers op de eigen afdeling
handelen in relatie tot andere teammanagers. De manier waarop de managers met elkaar omgaan en waarop
er gehandeld dient te worden ligt besloten in kennis in de teammanagers zelf. Het gaat hierbij dus om de
manier waarop teammanagers in een vergadering of een onderling gesprek met elkaar dienen te spreken, maar
bijvoorbeeld ook over de onderwerpen die acceptabel zijn om in te brengen in deze gesprekken.

Individueel expliciet: Deze vorm gaat over kennis die expliciet kan worden uitgedrukt en uitgelegd. Dit gaat
voornamelijk om de kennis van het technische proces van de afdeling en het team waarvoor de teammanager
verantwoordelijk is. De teammanagers geven aan dat het erg belangrijk is om kennis te hebben van de
technische kant van het proces. Het gaat hierbij dan niet om specialistische kennis, dat wil zeggen de precieze
werking van het systeem. Maar de teammanager moet wel weten wat de algemene voordelen en risico`s zijn
van bepaalde handelwijzen van de operationele medewerkers. Dit is expliciete kennis die overgedragen kan
worden door persoonlijk contact en opgeslagen kan worden in documenten. Onder deze vorm van kennis valt
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ook een gedeelte van de eerder besproken mensenkennis. Teammanagers moeten weten wie welke kennis
bezit om op die manier informatie naar boven te krijgen. Dit is een vorm van mensenkennis die overdraagbaar
is, men kan immers uitleggen en opslaan wie welke specialiteit heeft.

Groep expliciet: Deze vorm van kennis gaat wederom om de technische kennis van het proces. Het gaat hierbij
echter om de manier waarop het werk uitgevoerd dient te worden. Op dit moment zijn afdelingen bezig om het
werk op een uniforme manier uit te voeren, hierbij moeten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop
de operatie uitgevoerd dient te worden. Dit is ook een vorm van kennis die over afdelingen heen van belang
kan zijn. Door de technische aspecten van het werk over de afdeling heen met elkaar te delen kunnen
werkzaamheden worden afgestemd.

Deze vormen van kennis zijn allemaal van belang in het goed functioneren van de teammanagers. Een
teammanager die op een goede manier wil functioneren zal dus van al deze typen kennis wat moeten bezitten.
Keuzes voor aansturing en beleid worden op basis van deze vier typen gemaakt en het is dus belangrijk voor de
organisatie om ook het leren en het delen van deze vier typen kennis te stimuleren.

5.2 De structuur verandert, de cultuur nog weinig
In de verandering van een machinebureaucratie naar een proces- en klantgerichte organisatie is het van belang
dat het contact tussen de teammanagers toe neemt en zij van elkaar kunnen leren. Wanneer bepaalde
teammanagers achter blijven in bepaalde kennis, moeten zij leren van andere teammanagers om optimaal te
kunnen blijven functioneren. Hoewel al de vier vormen van kennis belangrijk zijn voor de teammanagers, wordt
uit de resultaten duidelijk dat er slechts twee vormen van kennis echt gedeeld worden.

Beide vormen van expliciete kennis, dus de technische kennis van de eigen afdeling en de technische kennis
van het uitvoerende proces, worden vaak besproken. Men realiseert zich dat dit belangrijk is en deze vormen
van kennis komen op afdelings- en teamoverleggen vaak naar voren. Impliciete vormen van kennis, zoals
omgangsvormen en ervaring over mensen, vormen wel een basis waarop teammanagers keuzes maken, maar
dit is geen vorm waarvan men het idee heeft dat hij gedeeld dient te worden. Uit het artikel van Swieringa en
Wierdsma (1990) was duidelijk geworden dat in een machinebureaucratie er een taboe heerste op het
toegeven dat beslissingen niet alleen op ratio gemaakt worden. Hoewel teammanagers erkennen dat
beslissingen wel gemaakt worden op basis van irrationele kennis en onderbuikgevoelens, heeft men toch de
overtuiging dat over deze kennis niet gesproken moet worden en dat het geen geschikte kennis is om te delen.
Er valt op basis van deze informatie nog niet te stellen dat er een taboe heerst op impliciete kennis, maar het is
wel duidelijk dat de cultuur een het delen van impliciete kennis sterk uitsluit.

Een ander kenmerk van de machinebureaucratie is het geringe contact wat er bestaat tussen de verschillende
afdelingen. Swieringa en Wierdsma (1990) verklaren dit doordat in een machinebureaucratie problemen vooral
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ontweken worden door werkzaamheden en processen zo ver mogelijk te standaardiseren en te verspreiden
over verschillende, gespecialiseerde afdelingen. Hierdoor wordt onzekerheid uit de weg gegaan. Hierdoor
wordt echter de noodzaak tot samenwerken minder, wordt collectief leren ontmoedigd en vindt communicatie
voornamelijk plaats op de eigen afdeling. Ook bij Vitens is in de kennisdeling nog steeds te merken dat de
kennisdeling vooral plaatsvindt op de eigen afdeling en binnen de eigen functiegroep. Over de afdelingen heen
wordt er slechts door een enkele teammanager op vaste basis samengewerkt en kennis gedeeld met andere
teammanagers.

Hoewel de structuur dus veranderd is van een machinebureaucratie naar een procesgerichte organisatie, er
verwacht wordt van de teammanagers dat zij contact gaan leggen met andere afdelingen en meer kennis gaan
delen, is de cultuur van de organisatie nog niet naar de structuur van de organisatie bewogen. Kennisdeling
vindt nog steeds voornamelijk plaats binnen de eigen afdeling en er wordt voornamelijk gesproken over de
meest rationele kennis. Men kan dus stellen dat hoewel de organisatiestructuur procesgericht is, de
organisatiecultuur nog veel overeenkomsten vertoont met die van een machinebureaucratie.

Hoewel de cultuur van de organisatie nog erg lijkt op die van een machinebureaucratie lijkt er zich wel een
mogelijkheid aan te bieden om die cultuur te veranderen. Schein (1992) heeft de cultuur gedefinieerd als het
model van gedeelde aannames van de groep op basis waarvan men zich op een bepaalde manier gedraagt in
bepaalde situaties. Voor een lange tijd hebben deze patronen vastgelegen. In de verschillende regio`s had
iedereen zijn eigen manier om het werk aan te pakken. Nu afdelingen centraal aangestuurd worden is het de
bedoeling dat de regio`s op eenzelfde manier gaan werken. Hierdoor moet de cultuur onder de teammanagers
veranderen. Veel teammanagers zijn op dit moment dan ook druk bezig om deze nieuwe manieren waarop
gehandeld moet worden in situaties af te stemmen en te integreren. Men zou kunnen zeggen dat de
teammanagers zich op dit moment bevindt in een situatie van ‘moving’ (Burke, 2002), een fase waarin de
huidige cultuur is opengebroken, teammanagers open staan om de eigen vorm van handelen te evalueren en
zich bewegen naar een nieuwe vorm van werken. Er kan dus gesteld worden dat er op dit moment op
organisationeel en individueel niveau geleerd wordt. Individuen leren immers over de technische
werkzaamheden van elkaar en passen hier hun werkzaamheden op aan.

Doordat teammanagers op dit moment manieren van werken evalueren, zou het ideale moment zijn om ook
de andere vormen van leren en kennisdelen, die nodig zijn voor teammanagers om goed te functioneren in een
matrixorganisatie, te implementeren. Teammanagers zijn immers nu bereid om het handelen aan te passen en
in een situatie waarin het handelen ‘bevroren’ is zijn zij hier niet toe bereid.

5.3 Condities voor kennisdeling
Uit de vorige paragraaf bleek al dat teammanagers vooral van mening zijn dat rationele, expliciete vormen van
kennis gedeeld moeten worden. Dit is kennis over de technische aspecten van het primaire proces.

48

Teammanagers vinden echter dat impliciete kennis niet gedeeld hoeft te worden. Dit is kennis die bijvoorbeeld
gaat over omgangsvormen, ervaring, onderbuikgevoelens en de visie op de rol van zichzelf en de organisatie.

Weggeman (1997) stelt dat een individu door middel van impliciete kennis betekenis geeft aan informatie.
Wanneer er dus wel gesproken wordt over de technische aspecten van het werk, maar hier geen impliciete
kennis bij deelt, kunnen teammanagers hier geen betekenis aan geven. Men kan dus stellen dat er dan wel
sprake is van informatieoverdracht, maar niet van daadwerkelijke kennisoverdracht.

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de mate waarin teammanagers deze vormen van kennis delen,
besloten ligt in de cultuur van de organisatie en dat er een cultuurverandering nodig is om deze kennisdeling
op gang te brengen. Op basis van het bovenstaande kan men concluderen dat het onvermogen van de
organisatie om impliciete kennis te delen het grootste obstakel is om kennisdeling op gang te brengen. Uit de
literatuur en resultaten blijken er een aantal stimulerende condities te zijn die deze kennisdeling op gang
kunnen brengen. Deze zullen als eerst in deze paragraaf worden behandeld.

Allereerst is het persoonlijk contact tussen teammanagers erg belangrijk voor de mate waarop kennis wordt
gedeeld. Men moet elkaar goed kennen en veel zien om van elkaar te leren. Volgens Soekijad et al. (2011)
moeten leidinggevenden, in dit geval eerstelijns managers, als tussenpersoon fungeren om contacten te leggen
tussen de medewerkers en die de ruimte te geven om van elkaar te leren. Uit de resultaten blijkt dat deze
contacten binnen de afdeling al bestaan. Eerstelijns managers hebben hier structuren in het leven geroepen, in
de vorm van vergaderingen, waar teammanagers elkaar ontmoeten en het over het werk kunnen hebben.
Doordat teammanagers elkaar hier regelmatig zien wordt het contact beter, dit blijkt ook uit de informele
gesprekken die zij voeren tussen deze formele structuren door. Doordat zij elkaar goed kennen voelen zij zich
vrij om elkaar op te zoeken en ook los van deze vaste structuren kennis te delen.

Tussen teammanagers van verschillende afdelingen bestaan deze vaste structuren nog niet en het valt dan ook
op dat teammanagers van die afdeling elkaar minder makkelijk op zoeken. Dit wordt in enige mate vergroot
omdat er op een andere manier gewerkt wordt. Teammanagers hebben geen vaste werkplekken meer en
hierdoor is het ook minder makkelijk om zomaar bij een teammanager naar binnen te lopen.

Als tweede is de rol van de leidinggevende erg belangrijk. Deze moet duidelijk communiceren over de
verandering en een voorbeeldrol vervullen. Uit de literatuur blijkt dat de leidinggevende duidelijk moeten
maken wat het belang is van een verandering en dat hij uit moet kunnen leggen aan de medewerkers waarom
de verandering zo belangrijk is (Kotter, 1995). Uit de resultaten blijkt echter dat dit voor de klantketens nog
niet het geval is. Teammanagers hebben niet het gevoel hebben dat dit een prioriteit is. Zij leggen de prioriteit
voornamelijk bij het uniformeren van de werkzaamheden van de afdeling. Hier hebben zij veel contact voor en
hier doen zij veel moeite voor. Zij hebben echter niet het gevoel dat de verbinding tussen afdelingen belangrijk
is en hebben daarom ook niet de motivatie om die op te zoeken. Deze overtuiging blijft staan doordat de
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klantketen voor hen niet duidelijk is en er geen duidelijk leiderschap wordt getoond. Op dit moment is hun rol
nog niet duidelijk, weten zij niet hoe zij zich moeten gedragen in de klantketen en handelen zij daar dus ook
niet naar. Bovendien wordt door de eerstelijns managers geen signaal afgegeven dat dit belangrijk is.
Teammanagers verwachten van hun leidinggevenden dat zij een voorbeeldfunctie vervullen en hun actief
sturen op wat belangrijk is. Op dit moment worden zij niet gestuurd of beoordeeld op het functioneren in de
klantketen. Hierdoor wordt het gevoel dat teammanagers hebben over de klantketen, namelijk dat deze
minder belangrijk zijn, bevestigd. Beer (1988) stelt juist dat leidinggevenden de voortgang, het belang en de
aanpak van de verandering duidelijk moet zijn om een organisatieverandering goed door te voeren. Zij moeten
een voorbeeldrol vervullen door de waardes van de organisatie duidelijk te communiceren naar de
teammanagers (Schein, 1990). Nu dit niet gebeurt komt de kennisdeling tussen teammanagers nog niet goed
genoeg van de grond.

Als derde is het hebben van een gemeenschappelijk doel erg belangrijk. Wanneer teammanagers een
gemeenschappelijk doel hebben wordt er meer kennis gedeeld. Teammanagers worden nu op
afdelingsresultaten gestuurd en niet op resultaten van de klantketen. Hier zijn wel beoordelingscriteria voor
opgesteld, maar hier wordt niet op gestuurd. Carlile (2002) stelt dat organisatieleden vooral kennis delen als zij
hier beiden de voor- en nadelen van ondervinden. Wat uit de resultaten naar voren komt is dat teammanagers
nu bezig zijn met uniformeren omdat ze daar ook als afdeling op beoordeeld worden. Ze hebben elkaar dus
nodig om tot een positief resultaat te komen. Deze noodzaak tot samenwerking en kennisdeling ontbreekt nog
bij de horizontale samenwerkingsverbanden omdat daar nog geen gemeenschappelijke deler is.

Tot slot moet niet vergeten worden dat de tijd een belangrijke component is in het proces naar andere
kennisdeling. Teammanagers zijn op dit moment op zoek naar nieuwe manieren om samen te werken.
Wanneer een goede manier gevonden is om samen te werken als afdeling zullen routines worden geïntegreerd
in de cultuur en treedt een proces van refreezing op, waardoor het weer lastiger wordt om de cultuur te
veranderen (Schein, 1990). Aan de andere kant kan tijd ook stimulerend zijn. Door Soekijad et al. (2011) wordt
gesteld dat managers de tijd moeten geven aan medewerkers om van elkaar te leren en ze moeten afschermen
van de druk van buiten. De manager moet aan de ene kant het refreezing moment uit zien te stellen en de tijd
waarin organisatieleden van elkaar kunnen leren zien te verlengen.
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6. Conclusie en aanbevelingen
In interpretatief onderzoek wordt een verschijnsel beschreven vanuit de betekenis die de mensen er aan
geven. In dit onderzoek is beschreven wat de reorganisatie van Vitens en de toenemende verwachtingen op
het gebied van kennisdeling betekent voor de teammanagers. In dit afsluitende hoofdstuk wordt uiteen gezet
wat deze betekenis voor gevolgen heeft voor de organisatie. Dit kan het beste gebeuren door antwoord te
geven worden op de hoofd- en deelvragen van het onderzoek. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden
gedaan voor de organisatie.

Om te komen tot de beantwoording van de hoofdvraag zullen eerst de afzonderlijke deelvragen worden
beantwoord. Deze zullen in deze paragraaf een voor een aan bod komen en uiteindelijk wordt afgesloten met
de beantwoording van de hoofdvraag.

Wat betekent kennis voor teammanagers?
De teammanagers onderscheiden verschillende soorten kennis. Deze vormen van kennis zijn belangrijk voor de
manier waarop zij functioneren. Grofweg onderscheiden zij technische kennis van het primaire proces en
kennis van mensen en de organisatie. De eerste vorm van kennis gaat over de werkzaamheden die de afdeling
en het team moet uitvoeren. Een teammanager moet weten hoe die processen in elkaar zitten en wat de
risico`s en voordelen van bepaalde handelingen zijn. Zij hoeven hier niet zeer gespecialiseerde kennis van te
hebben, maar moeten wel een goed algemeen beeld van de werkzaamheden hebben. De tweede vorm van
kennis is kennis over omgangsvormen, ervaring van het managen van een team en het omgaan met mensen.
Deze combinatie van kennis stelt hen in staat als teammanager op een goede manier hun taken te vervullen.

Hoe geven teammanagers van Vitens aan dat zij kennis delen?
Er is een verschil op te merken in de manier waarop de hierboven beschreven kennis wordt gedeeld. De
technische kennis wordt door teammanagers van de eigen afdelingen regelmatig gedeeld in structurele
overleggen. Tussen teammanagers van verschillende afdelingen wordt echter minder kennis gedeeld. Deze
overlegstructuren liggen niet vast en hierdoor ligt het aan individuele teammanagers of zij contactmomenten
hebben met managers van andere afdelingen. Dit gebeurt nog weinig. Er zijn teammanagers die deze kennis al
wel met elkaar delen. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld door eens een dag bij een andere manager op bezoek te
gaan of eens een kort gesprek met hem te hebben. Het grootste gedeelte van de teammanagers zoekt elkaar
echter alleen op als er iets misgaat of wanneer het echt niet anders kan. Kennis over mensen en de organisatie
wordt vrijwel niet gedeeld. Er zijn af en toe losse initiatieven te ontdekken, zoals de kleurentest, en deze
worden vaak enthousiast ontvangen. Het is echter niet gewoon om over deze kennis te spreken en hier over
van gedachte te wisselen. Teammanagers vinden ook niet dat deze vormen van kennis gedeeld dienen te
worden en leggen de nadruk vooral op de eerste vorm van kennis.
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Wat zijn stimulerende en remmende condities voor kennisdeling?
Er zijn verschillende stimulerende en remmende condities voor de kennisdeling tussen teammanagers te
ontdekken. Eerst zullend de stimulerende condities worden onderscheiden. Bij het afwezig zijn van deze
stimulerende condities zal kennisdeling minder goed plaats vinden. Bij de remmende condities spreekt het
vanzelf dat deze uit de weg gegaan moeten worden.

Stimulerende condities:
De allerbelangrijkste simulerende conditie is het contact tussen teammanagers. Dit zou zelfs als een
voorwaarde voor kennisdeling gezien kunnen worden. Teammanagers moeten elkaar regelmatig zien om
kennis te kunnen delen. Doordat zij elkaar regelmatig zien zullen zij ook een band opbouwen waardoor zij
elkaar gemakkelijk opzoeken en korte bilateraaltjes hebben. Het zijn deze momenten waarop de meeste kennis
gedeeld wordt. Binnen de eigen afdeling hebben de teammanagers al veel persoonlijke contacten, buiten de
afdeling blijven deze contacten echter achter.

Om tot effectieve kennisdeling te komen is een andere voorwaarde dat er impliciete kennis gedeeld kan
worden. Deze impliciete kennis geeft een kader om betekenis te kunnen geven aan andere informatie die
teammanagers aangereikt krijgen. Hebben zij de mogelijkheid tot het delen van deze impliciete kennis niet dan
zal er ook weinig nieuwe kennis worden opgedaan.

Naast deze voorwaarden voor kennisdeling kan leiderschap een belangrijke stimulerende conditie zijn. Deze is
niet noodzakelijk, maar wel stimulerend voor kennisdeling. Dit leiderschap kent twee kanten. Aan de ene kant
moeten eerstelijns managers duidelijke gemeenschappelijke doelen en beoordelingscriteria opstellen voor
teammanagers waardoor deze gestimuleerd worden kennis te delen. Zij moeten de teammanagers dan ook de
ruimte geven om van elkaar te leren en samen nieuwe kennis te creëren. Hier moeten zij de tijd voor krijgen, er
moet de ruimte zijn om fouten te maken en daar van te leren. En aan de andere kant moeten zij een voorbeeld
zijn door zelf ook over de keten te communiceren, samen te werken met andere eerstelijns managers en daar
samen een collectieve boodschap mee uit te zenden. Teammanagers hebben het gevoel dat dit nog niet
genoeg gebeurt en voelen zich dan niet geroepen om zelf wel als keten te opereren.

Remmende condities:
De belangrijkste remmende conditie is de cultuur die het delen van impliciete kennis tegen gaat. Hierdoor
wordt er weinig kennis gedeeld over de manier waarop binnen de organisatie met mensen omgegaan wordt en
wat de rol is van teammanagers in de organisatie. Hierdoor kan geen betekenis worden gegeven aan nieuwe
informatie en wordt er dus ook geen nieuwe kennis opgedaan door teammanagers.

Daarnaast is de onduidelijkheid die er heerst over de klantketen een grote remmende conditie. Teammanagers
weten niet goed wat er van hen verwacht wordt en wat hun rol is in een matrixorganisatie. Zolang deze
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onduidelijkheid bestaat zullen zij de contacten met teammanagers over andere afdelingen niet opzoeken en
wordt hiertussen geen kennis gedeeld.

Hoe geven teammanagers van Vitens die betrokken zijn in de klantketen aan dat zij kennis delen en
wat zijn beperkende en stimulerende condities die kennisdeling beïnvloeden?
Kennis wordt op dit moment vooral gedeeld door teammanagers van dezelfde afdeling. De kennis die dan
gedeeld wordt is voornamelijk rationele, expliciete en technische kennis over het primaire proces. Deze
uitwisseling van kennis vindt vooral plaats op vaste vergadermomenten en bilateraaltjes tussen de
teammanagers. Doordat zij elkaar structureel zien hebben zij een betere band en voelen zij zich ook vrij om
deze korte momenten samen op te zoeken. Tussen teammanagers van verschillende afdelingen wordt deze
kennis veel minder gedeeld. Dit verschil bestaat voornamelijk omdat de teammanagers het gevoel hebben dat
kennisdeling tussen afdelingen minder belangrijk is. Hier wordt minder op gestuurd en de rol die
teammanagers in de klantketen moeten vervullen is ze nog onduidelijk. Doordat zij elkaar minder structureel
zien, kennen zij elkaar bovendien minder en zijn zij minder geneigd om elkaar af en toe even op te zoeken en
dit is remmend voor de mate van kennisdeling.

Impliciete kennis over bijvoorbeeld de omgang met mensen, de rol van teammanagers in de organisatie en de
visie van de teammanagers wordt niet gedeeld. Hierdoor ontbreekt het fundament voor betekenisgeving en
wordt het lastiger nieuwe kennis op te doen. De cultuur van de organisatie stimuleert wel de eerste vorm van
kennis, maar niet deze laatste vorm, hierdoor voelen teammanagers zich minder vrij en niet geroepen om het
hier over te hebben. Voorbeeldleiderschap van eerstelijns managers en het creëren van gemeenschappelijke
beoordelingscriteria kan er voor zorgen dat teammanagers het nut hiervan wel in zien en eerder geneigd zijn
kennis te gaan delen met andere teammanagers.

Men kan dus stellen dat hoewel de structuur van de organisatie de mogelijkheden biedt om kennisdeling
tussen teammanagers makkelijker te maken, de cultuur van de organisatie zich hier nog niet naar gevoegd
heeft. Kennisdeling vindt nog vooral plaats tussen teammanagers van dezelfde afdeling en functieveld en nog
weinig tussen afdelingen. De cultuur van het bedrijf lijkt de structuurwijziging dus niet te volgen en de directie
en eerstelijns managers moet hier in investeren om ook daadwerkelijk te veranderen in een procesgerichte en
klantgerichte organisatie waarin de teammanagers de gewenste kennis delen. Doordat er meer inzicht is
verkregen in de mate waarin de cultuurwijziging de structuurwijziging volgt kan worden gesteld dat er aan de
theoretische doelstelling van dit onderzoek is voldaan.

Aanbevelingen
Op basis van de hierboven gestelde situatie zijn in deze paragraaf aanbevelingen geformuleerd voor de
organisatie. Om deze aanbevelingen effectief te laten zijn, wordt aangeraden hier zo snel mogelijk aandacht
aan te besteden. Teammanagers zijn immers op dit moment in een staat van ‘moving’, een fase waarin zij
bereid zijn hun handelen te evalueren en ter discussie te stellen. Men kan stellen dat er daarom een ‘window of
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opportunity’ is om de cultuur te veranderen en het handelen van teammanagers aan te passen. Dit moet
gebeuren voor er een fase van ‘refreezing’ ontstaat waarin alle nieuw geleerde routines weer vastgelegd zijn en
men opnieuw weerstand tegen nieuwe verandering toont.

Geef duidelijkheid over de rol van de teammanager in de matrixorganisatie: Veel teammanagers begrijpen wat
er van hen wordt verwacht binnen de afdeling, maar wanneer het gaat om de klantketen bestaat er nog veel
onduidelijkheid. Teammanagers weten dan nog niet goed wat er van hen verwacht wordt en hoe zij dienen te
handelen in de klantketen. Duidelijkheid over hun rol in de klantketen kan er voor zorgen dat er tussen
teammanagers van verschillende afdelingen meer kennis gedeeld wordt. Deze duidelijkheid kan er het best
gegeven worden in kleine groepen waarin taakgericht helderheid gegeven kan worden. Door kleine groepen te
nemen wordt vermeden dat er opnieuw vervallen wordt in een algemeen verhaal over de werking van de
klantketen. Hierbij kan gedacht worden aan focusgroepen per afdeling, maar bijvoorbeeld ook van managers
uit dezelfde klantketen.

Stel doelen en beoordelingscriteria: Op dit moment wordt er nog niet gestuurd op het delen van kennis tussen
teammanagers van verschillende afdelingen. Het hoort hierdoor nog niet bij de algemene taakopvatting van de
teammanagers, maar zij krijgen hierdoor bovendien niet het gevoel dat het belangrijk is. Door als
leidinggevenden van de teammanagers duidelijk te stellen wat het doel is van kennisdeling en ook
beoordelingscriteria te ontwikkelen die de hele keten beslaan, wordt de noodzaak tot kennisdelen tussen
teammanagers van verschillende afdelingen groter. Er zijn al eens beoordelingscriteria voor de keten
opgesteld, maar hier wordt niet op gestuurd. De boodschap die hier mee uitgezonden wordt is dat de
klantketen dus minder belangrijk is en men zich hier niet op hoeft te richten. Door hier actief op te sturen en
deze opnieuw leven in te blazen kan de noodzaak tot kennisdeling worden vergroot.

Stimuleer het delen van andere soorten kennis: Probeer in vergaderingen en andere contactmomenten ook stil
te staan bij andere onderwerpen en kennis dan slechts datgene wat nodig is om de hectiek van de dag op te
lossen. In plaats daar van moet er meer ruimte komen voor vergelijkbare situaties als bij de kleurentest. Dit
was een van de weinige momenten waarop er ruimte was om over rolopvatting en andere soorten kennis te
spreken. Eerstelijns managers worden verwacht hier meer ruimte voor te geven, door bijvoorbeeld hier in
kleinere groepen of zelfs een-op-een over te spreken. De teammanagers gaven aan dit graag een aantal keer
per jaar te hebben. Ook kunnen er korte periodes tijdens de reguliere vergaderingen worden ingelast waarbij
het over de rol van de teammanagers gaat en de manier waarop zij handelen wordt geëvalueerd.

Creëer vaste ontmoetingen: Persoonlijk contact is de belangrijkste voorwaarde voor kennisdeling. Doordat men
geen vaste werkplek meer heeft en men tegenwoordig centraal aangestuurd wordt, is het aantal vaste
contactmomenten en de frequentie waarop men elkaar ziet afgenomen. Teammanagers denken dat dit slechts
voor een gedeelte opgepakt kan worden door andere middelen als e-mail en telefonie, maar face-to-face
contact blijft het belangrijkst. Het is daarom raadzaam om ook voor teammanagers van verschillende
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afdelingen vaste ontmoetingsmomenten te regelen waarop zij elkaar kunnen spreken en van gedachte kunnen
wisselen. Dit hoeft niet eens per week, maar kan bijvoorbeeld eens per maand zijn. Hierdoor verwateren
contacten niet en blijft de verbinding tussen teammanagers van verschillende afdelingen bestaan.
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