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Voorwoord
Voor u ligt het portfolio van mijn afstudeeropdracht ‘de stip op de horizon – implementatie van zelf
organiserende teams’ bij VodafoneZiggo voor de opleiding Bedrijfskunde aan de Christelijke
Hogeschool Windesheim.
‘Een weg naar de stip op de horizon’. Voor mij ligt hier de nadruk op ‘een weg’ en niet ‘de weg’. De
naam startte namelijk met ‘de stip op de horizon’, maar ik realiseerde mij onderweg dat het juist om
die weg daarnaartoe gaat.
Eén van de meest waardevolle dingen die mij meer is bijgebracht gedurende deze twintig weken, is
dat er niet één goede manier of weg bestaat. Er zijn meerdere wegen.
En dat geldt ook voor mij. Voor de wegen die ik tot zover bewandeld heb, en de lessen die ik daarop
heb geleerd, als voor de wegen die ik nog kan gaan bewandelen. Er zijn meerdere wegen om te
bewandelen. Soms neem je een foute afslag, en dat is de ervaring die je opdoet.
Ik durf wel te zeggen dat de weg gedurende mijn studietijd er eentje met hobbels en bobbels is
geweest, maar ik heb dit boek af mogen sluiten met een knaller. Ik kan deze laatste twintig weken
niet anders omschrijven dan een onwijs gave en leerzame ervaring. Ik zou het jammer vinden als het
hier zou eindigen. Ik ben blij dat ik in aanraking ben gekomen met een interessant onderwerp waar
ik 100% in geloof. Daarnaast bevond ik mij in een organisatie met waarden waar ik achter sta, werd
ik openlijk ontvangen door mensen met een enthousiaste mindset en heb ik veel waardevolle en
eerlijke feedback mogen ontvangen. Ik dank ook bovenal mijn praktijkbegeleider Marc Hofstee en
bedrijfsmentor Pauline Wensing. De gesprekken die ik gedurende mijn afstuderen met Marc en
Pauline heb gehouden zijn niet beperkt gebleven tot de mijn opdracht inhoudelijk. Ook mijn
ontwikkeling en groei als persoon zijn vaak genoeg ter sprake gekomen. Zij hebben mij aan het
denken gezet en van zaken bewust kunnen maken die mij in de toekomst zullen helpen en dat
gedurende de afgelopen weken zowel in mijn opdracht als privé al hebben gedaan.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar Jos Visser, Kelly Hoogreef en Jan Heijmans die deel uitmaken van
de kerngroep van het project. De gesprekken, discussies en brainstorms die tijdens de wekelijkse
overleggen plaatsvonden, en de humor die daar vaak genoeg mee gepaard ging, waren zeer
waardevol en gaven mij elke keer weer energie.
Verder wil ik de MT leden van Network en B2B bedanken voor het feit dat ik mij vanaf de start
welkom heb gevoeld in hun MT, voor hun mening en input over zelf organiserende teams en hun
feedback. En uiteraard gaat mijn dank uit naar de technicians die deel hebben genomen aan de pilot
en input hebben geleverd tijdens mijn dataverzameling. Zeker naar de mensen die met mij in
gesprek zijn gegaan. Het zijn aardig wat namen, maar ik heb ene Marcel Boer een belofte gedaan;
Mijn dank gaat uit naar Marcel, Nick, Arlon, Bram, Maurice, René, Melvin, Mike, Mike, Huub, Wim en
Martijn voor de input die zij hebben geleverd in de gesprekken en interviews die ik met hen heb
gehouden vóór en tijdens de pilot.
Tot slot gaat mijn dank privé uit naar mijn collega badmintontrainer Joéli Residay en zijn partner
Karin Borger, zonder wie mijn cv niet binnen VodafoneZiggo terecht was gekomen. Naar de vrienden
bij wie ik terecht kon wanneer dat nodig was en bij wie ik plezier en gezelligheid kon vinden. En
uiteraard naar mijn ouders, van wie ik weet dat ze achter mij staan en mij altijd zullen ondersteunen
in alles wat ik doe.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Alexander Witsel
Almere, 4 juni 2021
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Inleiding
(VFZ) is een Nederlands bedrijf dat vaste, mobiele en geïntegreerde communicatie‐ en
entertainmentdiensten levert aan consumenten en bedrijven. VodafoneZiggo is een joint venture tussen
Liberty Global en Vodafone Group. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Hoog Catharijne,
Utrecht.
Connectiviteit en communicatie zijn de pijlers van onze maatschappij en economie. Maar verbondenheid
gaat veel verder dan slimme connecties tussen netwerken of de techniek waarmee we contact leggen.
Uiteindelijk draait het leven van mensen om het gevoel van verbondenheid. Met elkaar, met de dingen
die belangrijk zijn. Zodat mensen, bedrijven en de samenleving verder kunnen komen. Daarom luidt het
doel van VodafoneZiggo: “
. VodafoneZiggo legt waardevolle
verbindingen, tussen mensen en voor mensen. Wij zijn de aanjager van de Nederlandse digitalisering, we
bouwen het netwerk van de toekomst. We gebruiken de kracht van technologie om de samenleving
sterker te maken” (VodafoneZiggo, 2019).
VFZ heeft 7.450 fte (2019) waarvan 74% man en 26% vrouw. De cultuur is gebaseerd op de drie waarden
,
&
. VodafoneZiggo omschrijft het als een cultuur “waarin we elkaar begrijpen
en aan een half woord genoeg hebben”. De definities van deze drie waarden zijn opgenomen in bijlage X.
In 2020 voorzag VodafoneZiggo 3.9 miljoen klanten van vaste‐ en 5.2 miljoen van een mobiele
verbinding. In totaal beschikten afgelopen jaar 1.5 miljoen huishoudens over producten van Vodafone en
Ziggo. In 2020 realiseerde VodafoneZiggo een omzet van €2.96 miljard binnen B2C en €993 miljoen
binnen B2B (VodafoneZiggo Impactreport 2020)
Het vraagstuk speelt zich af bij de afdeling Network & B2B Operations (NW & B2B) van VFZ. De
bedrijfsachtergrond van VFZ is opgenomen in de bijlage. De organogram van NW & B2B is opgenomen in
bijlage A. Onder NW & B2B liggen de uitvoerende zaken aangaande het netwerk, te denken aan
bijvoorbeeld onderhoud, klantklachten (InHome) en constructie (build). NW & B2B valt binnen de
afdeling Installation & Maintenance (I&M).
I&M ervaart momenteel uitdagingen uit zowel de externe als interne omgeving.
Concurrenten van VFZ gaan mee in de technologische ontwikkelingen en gaan de komende jaren veel
investeren in FTTH‐netwerken (glasvezel). Voor sommige concurrenten is dit uit nood geboren, aangezien
hun netwerk niet meer kan leveren wat vandaag de dag gevraagd wordt. Het hybride netwerk waar VFZ
over beschikt, bestaande uit Coax en glasvezel, is met de huidige technologie en klantvraag nog
afdoende. Echter, wanneer de klant de keuze krijgt, zal Coax de strijd verliezen van het nieuwe en
populairdere glasvezel. Klanten willen tenslotte het nieuwste van het nieuwste. Dit creëert voor VFZ de
noodzaak om zich te onderscheiden. Daarom is er besloten om te gaan investeren op klanttevredenheid
door te profileren op service, kwaliteit en beschikbaarheid. Zo kan VFZ zich onderscheiden en binding
’.
met de klant creëren. Want; ‘
Daarnaast is een kwalitatief goed netwerk, wat 24/7 up & running is, het laatste jaar nóg belangrijker
geworden. Nu thuiswerken wegens COVID‐19 de norm lijkt te worden, vertrouwen de klanten van VFZ
meer dan ooit op een betrouwbaar netwerk.
Verder worden ook intern uitdagingen ervaren. Na twee fusies ontstond een hiërarchische organisatie
waar men veel is gaan sturen op processen en top‐down gecommuniceerd werd. Enerzijds wordt
gemerkt dat mensen op de werkvloer dit niet fijn vinden en anderzijds wordt gemerkt dat de I&M
hierdoor niet snel genoeg kan reageren op de markt.
Een andere interne uitdaging ligt binnen het onderdeel ‘onderhoud’ van I&M. Dit betreft het onderdeel
‘preventief’ onderhoud. Het preventieve onderhoud is momenteel tijd gedreven. Dit betekent dat
bepaalde onderdelen van het netwerk eens in het jaar of per vier jaar gecontroleerd worden. Op deze
momenten kan de technician ondervinden dat er onderhoud uitgevoerd moet worden en kan dan zijn
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werk doen. Het komt echter ook voor dat de technician constateert dat er niks aan de hand is, en dus
eigenlijk zijn tijd elders in had kunnen zetten, of dat er zich een fout in het netwerk voordoet voordat het
preventieve onderhoud plaats heeft kunnen vinden.
Network & B2B Operations heeft hierin de wens om het onderhoud van het netwerk
uit te voeren, zodat zij ervoor zorgen dat ze de
.
Na geopperd te hebben om de
te halen, heeft manager Network
Improvement, Dhr. Hofstee op woensdag 11 maart 2020 een presentatie gegeven over hoe dat in zijn
als gespreksonderwerp op tafel gekomen. Aangezien
werk zou gaan en zijn
men volledig in het concept geloofde, werd besloten zelf organiserende teams als middel in te zetten om
het onderhoud van het netwerk effectiever en efficiënter uit te voeren. Hierbij zijn Dhr. Hofstee en zijn
collega, manager Expert Team Zuid ‐ Oost Dhr. Heijmans, aan elkaar gekoppeld om hiermee aan de slag
te gaan.
Maandag 22 maart is de organisatie gestart met de eerste fase van een pilot om zelf organiserende teams
te implementeren in de organisatie. In deze eerste fase zijn twee zelf organiserende teams samengesteld
en gestart.. Middels deze pilot wil de organisatie ondervinden of zij inderdaad, middels zelf
organiserende teams, het onderhoud effectiever en efficiënter uit kunnen voeren. Indien binnen
onderhoud zelf organiseren succesvol is, kan gekeken worden om het zelf organiseren uit te breiden naar
andere werkstromen. Daarnaast wil de organisatie leren van wat er in de praktijk gebeurd om, in een
volgende fase van implementatie, de geleerde lessen mee te nemen en beter invulling te geven aan de
implementatie van verdere teams.
De hoofdvraag van dit afstudeertraject luidt dan ook; “Hoe moet de afdeling Netwerk & B2B Operations,
op basis van de ‘lessons learned’ uit de pilot, het traject van het implementeren van zelforganiserende
teams verder invulling geven?”

Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk van dit afstudeerportfolio vormt zich in het beroepsproduct wat is opgeleverd,
namelijk de follow‐up. Voordat er verslag wordt gedaan betreffende hoe er invulling is gegeven aan de
volgende fase van de pilot gedurende het praktijkproces, wordt in de follow‐up een samenvatting
gegeven van de voorgaande deelproducten, namelijk de vraagdefinitie, het plan en de pilot. Zo wordt de
lezer in een rode draad meegenomen in hoe er invulling gegeven is aan de follow up.
Na de follow‐up volgt de methodologische verantwoording. In dit hoofdstuk wordt weergeven op welke
wijze er gedurende het praktijkproces gegevens verzameld zijn, hoe deze zijn geanalyseerd en welke
methoden, theorieën en modellen zijn toegepast.
Tot slot volgt de reflectie op het praktijkproces. Hier wordt op zowel de totstandkoming van het
beroepsproduct, als de opgeleverde deelproducten gereflecteerd. Tevens worden de link naar de
beroepscompetenties en de persoonlijke ontwikkelpunten hierin besproken.
In de bijlage vindt u een uitwerking van de bedrijfsachtergrond en de deelproducten vraagdefinitie, plan
en pilot. Naar deze onderdelen van het praktijkproces zal in het beroepsproduct verwezen worden als
‘hoofdstuk’ en/of ‘paragraaf’ in de bijlage.
Tevens vindt u hier alle de uitwerking van de gegevensverzameling – en analyse, gehanteerde modellen
en ondersteunende documenten. Hier zal in het beroepsproduct naar verwezen worden als ‘bijlage’.
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1. Follow‐up
Aan de hand van de onderzoeksresultaten is er in de praktijk invulling gegeven aan de follow‐up naar de
volgende fases van de pilot. Om de rode draad van het gehele praktijkproces duidelijk weer te geven, en om de
lezer duidelijk te maken hoe de follow‐up tot stand is gekomen, zijn de deelproducten samenvattend in dit
hoofdstuk opgenomen voordat de follow‐up inhoudelijk besproken wordt.

Wat is een zelf organiserend team?
Aan de start van het praktijkproces was het van belang om af te kaderen wat nou precies wordt verstaan
onder een ‘zelf organiserend team’. Er zijn namelijk verschillende vormen van teams waarbij een team meer
autonomie krijgt. Andere verschijningsvormen zijn ook wel zelfsturende teams, zelf managende teams of zelf
regulerende teams (Attaran & Nguyen, 2000; Tjepkema, 2003). Het zelf organiserende team waar in dit
portfolio over gesproken wordt, kent de volgende definitie;
Een zelf organiserend team bestaat uit een vaste groep medewerkers dat, met betrekking tot het eigen
werkproces, beslissingsbevoegd is en dagelijks met elkaar samenwerkt, om, onder begeleiding van een coach
met een faciliterende rol, een doel na te streven wat door hen zelf geformuleerd is, binnen de kaders van de
organisatiedoelstellingen en over de relevante informatie beschikt om zelf beslissingen te nemen om dit doel te
behalen.
Dit is vastgesteld op basis van literatuuronderzoek en in onderlinge afstemming met de opdrachtgever. Deze
definitie en die van de (sleutel)variabele zijn opgenomen in bijlage F.

Het plan
Voorafgaand aan het afstudeertraject is er door de organisatie invulling gegeven aan verschillende onderdelen
die samen het plan voor het implementeren van zelf organiserende teams vormde. Deze verschillende
onderdelen bevonden zich in verschillende documenten. Hierdoor was het volledige plan niet geheel
inzichtelijk. Deswege was de vraag vanuit de organisatie om, vóór de start van de pilot, structuur in het plan
aan te brengen.
Om hier invulling aan te geven zijn alle documenten aangaande de plannen voor het implementeren van
zelforganiserende teams verzameld en geleidelijk samengevoegd in één document. Vervolgens is er
onderzocht welke randvoorwaarden er volgens de theorie aan de implementatie van zelforganiserende teams
hangen en welke eisen en randvoorwaarden de stakeholders daaraan stellen.
Zo kon er volledig en gestructureerd invulling gegeven worden aan een theoretisch correct plan waarvoor
draagvlak bestaat.
De volledige invulling van de eisen en randvoorwaarden op basis van het literatuuronderzoek en de interviews
zijn te vinden in paragraaf 3.1 en 3.2. respectievelijk in de bijlage.
Samengevat kon er geconcludeerd worden dat de organisatie voldoende invulling had gegeven aan
randvoorwaarden om op 22 maart 2021 te kunnen starten met de eerste fase van de pilot.
Concreet vormde deze randvoorwaarden zich in:
‐ De kaders
‐ De KPI’s & doelstellingen
‐ De gebiedsindeling
‐ De teamindeling en ‐bezetting
‐ Het management als coach
‐ Het koppelen van taken aan een meetbaar resultaat (in ontwikkeling)
‐ Overlap met organisatiewaarden en cultuur
De belangrijkste randvoorwaarde ligt bij ‘het management als coach’. De teamleider neemt de rol van een
coach waarbij deze faciliteert en vraag en wedervraag toepast.
Voor het meetbaar maken van taken werd op dat moment nog een rapportagesysteem ontwikkeld. In de
praktijk wisten de teams hun taken echter meetbaar te maken door zelf de kwaliteit van het netwerk in kaart
te brengen vóór en na het uitvoeren van onderhoud.

C2 VodafoneZiggo Internal

Afstudeerportfolio Alexander Witsel

Om tijdens de pilot te kunnen evalueren of de teams zich binnen de kaders ontwikkelde richting de visie van
de organisatie, zijn er een aantal criteria vastgesteld, welke aantonen dat de praktijk overlapt met het
theoretische concept van een zelf organiserend team en de wensen/visie van de organisatie. Deze criteria zijn;
‐ De juiste persoon op de juiste plek. Men een rol op zich laten nemen waarbij diegene in zijn kracht
staat.
‐ Het team draagt de verantwoordelijkheid voor een afgebakend gebied. (De wens binnen de
organisatie is dat men hiervoor een gevoel van ‘trots’ ontwikkelt.)
‐ Het team geeft zelf invulling aan het eigen werkproces. Zij bezitten de specialistische kennis en weten
zelf het beste hoe zij hun werk moeten uitvoeren. Oftewel, men beschikt over regelvermogen om,
binnen de kaders van de organisatie, invulling te geven aan het eigen werkproces.
‐ Wanneer op locatie, kijken technicians om zich en zoeken naar de kern van het probleem of wat er in
die wijk nog meer gedaan kan worden aan onderhoud, i.p.v. dat enkel het ene ticket weggewerkt
wordt en men de auto instapt om naar het volgende ticket te rijden.
‐ Aan de productie wordt elke week voldaan  het werk is aan het einde van de week af.
‐ Het team zoekt zelf naar verbetermogelijkheden en kaart dit intern aan.
‐ Er bestaat een mate van psychologische veiligheid in het team wat mensen het gevoel geeft dat ze
vragen kunnen stellen, hun mening kunnen geven en voorstellen kunnen doen in het bijzijn van het
gehele team. Ook als de vraag, mening of het voorstel tegen de algemene opinie van het team in gaat.
‐ Het team zoekt en onderhoud zelf contact met onderdelen binnen de organisatie.
‐ Het team stemt ,via de coördinator binnen het team, af met Technic Operations in welke wijken er
het beste onderhoud uitgevoerd kan worden.
‐ Wanneer er invulling is gegeven aan het rapportagesysteem, op basis van de structuur van het
netwerk, controleren de technicians zelf de status van het netwerk en kunnen zelf beoordelen waar
het beste onderhoud uitgevoerd kan worden.
‐ Er vindt kennisdeling binnen het team plaats.
‐ Het team bemiddeld zo veel mogelijk zelf in conflicten.
‐ De coacht draagt geen zaken op, maar stelt vragen en faciliteert.
Om tijdens de pilot te evalueren of er aan deze zaken invulling gegeven wordt, is van te voren ingebed dat de
coaches in de praktijk zouden observeren, faciliteren, waar nodig ingrijpen en hun bevindingen zouden delen
binnen een projectoverleg. Verder zou er tijdens de pilot meerdere malen contact opgezocht worden met
Technic Ops, zodat zij ook bevindingen kunnen delen. Tot slot is er besloten om tijdens de pilot, middels
verschillende dataverzamelingsmethoden, te onderzoeken of de teams aan bovengenoemde zaken voldoen.
Tot slot zijn er elke week twee overleggen ingepland binnen het projectteam om deze bevindingen de
bespreken, zodat aan de hand daarvan invulling gegeven zou kunnen worden aan vervolgstappen of waar
nodig bijgestuurd kan worden.
Voor volgende fases is in het plan een buddy‐systeem opgenomen, wat inhoud dat nieuwe teams aan een
‘buddy‐team’ wat al ervaring met zelf organiseren heeft gekoppeld worden, zodat zij kunnen voortbouwen op
de ervaring van hun buddy.
In het plan is opgenomen dat elk team aan een wekelijks teamoverleg ten behoeve van kennisdeling en
verbetering invulling dient te geven. Hierbij sluiten de coaches van elk team respectievelijk aan. De wijze
waarop en wanneer het overleg wordt gehouden was uiteraard aan de technicians zelf. Hier heeft in een later
stadium in het praktijkproces onderzoek naar plaatsgevonden betreft hoe hier invulling aan gegeven zou
kunnen worden.
Belangrijk om te benoemen is dat er voor de pilot een nieuwe gebiedsindeling is gemaakt. Deze
gebiedsindeling behoorde tot een van de onderdelen waar al invulling aan was gegeven vóór de start van het
praktijkproces Deze indeling is gebaseerd op de netwerkstructuur in plaats van de ‘homes passed’ (zie bijlage
AQ voor de verklarende woordenlijst). Middels het vaststellen en afbakenen van de gebieden, wordt er
invulling gegeven aan ‘duidelijkheid en structuur’. Men weet namelijk precies waar zij verantwoordelijk voor
zijn, en waarvoor niet.
Naast het samenstellen van het plan, diende er ook vastgesteld te worden hoe technicians zich voelde
tegenover de verandering en hoe, gedurende de pilot, invulling gegeven zou worden aan de
communicatiestructuur en kennisdeling binnen en tussen de teams.
De uitwerking hiervan is opgenomen in paragraaf 3.3. in de bijlage.
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Uit het contact met regio technicians wat hiervoor heeft plaatsgevonden, bleek dat deze technicians de
verandering positief tegemoet zagen.
Een andere conclusie die getrokken kon worden, was dat wegens hun operationele blik en werkwijze, de
technicians minder bewust bezig waren met het verbeterproces en meer met de inhoudelijke invulling van het
werk en de middelen die zij daarvoor benodigd achtte. Communicatie met een ander team werd dan ook als
onnodig ervaren gezien het feit dat zij inhoudelijk voor een heel ander gebied zorgen. Een belangrijke
randvoorwaarde van zelf organiseren die hierbij kwam kijken, is dat er geen zaken opgelegd kunnen worden.
Een team dient hier zelf organiserend in te zijn en zo veel mogelijk bewegingsruimte te hebben. Zoals ook in de
literatuur vermeld staat, is de wens dat een team zichzelf ontwikkeld en faciliteert de coach hierin. Deswege
werd er besloten het team in de praktijk hier ervaring in op te laten doen. Zodra een team in de praktijk
doormaakt wat als ‘een foute beslissing’ gedefinieerd kan worden, grijpen de coaches in op een faciliterende
wijze.
Op 3 maart heeft het projectteam het plan aangaande de zelf organiserende teams gepresenteerd bij de MT’s
van Regio Noord, Regio Zuid en het MT van Network & B2B, waarbij ook Mevr. Hoebink, directeur van I&M,
was aangesloten. Binnen de MT’s werden er een paar kritische vragen gesteld, maar er werd veel
enthousiasme getoond voor de pilot. Er kon, nadat alle presentaties gegeven waren, geconcludeerd worden
dat er draagvlak voor het traject bestaat onder het management tot op het hoofste niveau van de afdeling,
namelijk de directeur.
Binnen het MT Network & B2B werd met Mevr. Hoebink afgestemd om, CEO van VodafoneZiggo, Dhr.
Hoencamp uit te nodigen om een rol te spelen in de kick‐off van de pilot
Op 22 maart 2021 startte de pilot middels een kick‐off, waarbij Mevr. Hoebink en Dhr. Hoencamp, aansloten.
Bij de uitnodiging van Dhr. Hoencamp is een document samengesteld waarin onderbouwd wordt hoe het
implementeren van zelf organiserende teams aansluit op de doelstellingen en cultuur van VodafoneZiggo.
Deze onderbouwing is opgenomen in bijlage AP.
Het feit dat de CEO van VodafoneZiggo aansloot op de kick‐off van de pilot heeft aan zowel de technicians als
de rest van de organisatie laten zien dat er op het hoogste niveau van VodafoneZiggo draagvlak voor zelf
organiserende teams bestaat en dat de organisatie achter de verandering staat.

De pilot
In de eerste fase van de pilot startte 2 teams met zelf organiserend werken. De pilot moet laten blijken dat
middels zelf organiserende teams het onderhoud efficiënter en effectiever uitgevoerd wordt. In de eerste fase
van de pilot is onderzocht hoe er beter invulling gegeven kan worden aan volgende fases.
Gedurende de pilot is er middels verschillende invalshoeken naar de ervaring gevraagd en
verbetermogelijkheden gezocht.
Deze invalshoeken vormde zich in;
‐ De technicians binnen de zelf organiserende teams
‐ De coaches van de zelf organiserende teams
‐ De gebiedsverantwoordelijke van Technic Ops
‐ MT Network & B2B
Of het onderhoud middels zelf organiseren efficiënter en effectiever uitgevoerd wordt, is op drie manieren te
meten.
‐ De kwantiteit
: de handelingen van de monteur
‐ De kwaliteit
: het effect van de handelingen
‐ Het mens‐aspect : wat we zien en horen vanuit de praktijk
De rapportagesystemen om de kwantiteit en kwaliteit te kunnen meten waren tijdens de pilot nog in
ontwikkeling. Deswege is, middels het verzamelen van achievements via de coaches en technicians,
onderzocht wat voor verschil zelforganisatie met zich meebrengt ten opzicht van de oude situatie.
Het complete resultaat van het onderzoek is te vinden in paragraaf 4.1. in de bijlage. Uit het onderzoek blijkt
onder andere dat, na het invoeren van zelf organiserende teams;
‐ er kennisdeling plaatsvindt,
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‐

technicians zelf de kwaliteit van het netwerk in beeld proberen te brengen om voor zichzelf aan te
tonen dat ze juiste dingen doen,
‐ mensen elkaar opvangen en steun bieden,
‐ er meer sociale controle binnen het team plaatsvindt en
‐ dat er kortere lijntjes worden aangehouden, mensen makkelijker schakelen met elkaar en dat
(interne) communicatie is verbeterd.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat, rekening houdend met het mens‐aspect en gebaseerd op observaties
en ervaringen van stakeholders, de implementatie van zelf organiserende teams positieve veranderingen
teweeg brengt.
Een antwoord op de vraag of zelf organiserende teams een middel zijn om effectiever en efficiënter te werken,
kan met zekerheid gegeven worden wanneer de rapportagesystemen voor de kwantiteit en kwaliteit uit de
productie komen.
Verder hebben de technicians aan de start van de pilot een enquête ingevuld. 21 van de vragen in de enquête
meette de algehele teameffectiviteit op basis van vijf pijlers welke zijn vastgesteld door VodafoneZiggo. Aan
het einde van de pilot zijn deze 21 vragen middels een tweede enquête nogmaals gesteld. De hypothese was
dat de effectiviteit zou toenemen naarmate de teams ervaring op zouden doen in het zelf organiserende team.
Het resultaat hiervan is dat voor één van de twee teams dat inderdaad het geval is. De score van dit team is op
vier van de vijf pijlers van effectiviteit toegenomen. Het andere team laat juist een daling zien op alle
onderdelen. Deswege kan er op dit moment in de tijd nog geen uitspraak over gedaan worden. Wat wel een
opmerkelijke observatie is, is dat het team wat aan de start van de pilot meer moeite met de ontwikkeling tot
een zelf organiserend team had, en meer fouten heeft gemaakt, aan het einde van de pilot betere resultaten
laat zien. Terwijl het team wat juist aan de start nagenoeg vlekkeloos presteerde, pas richting het einde van de
pilot hobbels begon te ervaren en aan het einde van de pilot minder presteert. Dit is te herkennen in het
resultaat. Deswege kan er naar de toekomst toe een nieuwe hypothese gesteld worden, die luidt; ‘hoe meer
fouten een team maakt, hoe meer het ontwikkeld’. Dit zou aantonen dat er een causaal verband bestaat
tussen het aantal gemaakte fouten en de mate van ontwikkeling van een team.
Tijdens de pilot heeft er tweemaal per week een projectoverleg plaatsgevonden met de projectleden (de twee
coaches Dhr. Hoogreef en Dhr. Visser, Dhr. Hofstee, Dhr. Heijmans en de student). In dit overleg werden de
meest recente ontwikkelingen vanuit de praktijk besproken en werd besloten waar ingegrepen/ gestuurd
diende te worden. Deze sturing vond plaats middels de coaches die het gesprek aangingen binnen hun teams,
vragen stelden en ideeën deelden om zo, op een faciliterende wijze, de teams op de juiste koers te krijgen en/
of houden. Op dergelijke wijze is er, in de derde week van de pilot, vanuit dit projectoverleg gefaciliteerd in
een overleg tussen de twee teams ten gevolge van observaties vanuit Technic Operations. In de communicatie
met TO acteerde het ene team meer volgens de visie van de organisatie dan het andere. In plaats van directief
op de situatie in te grijpen, werd er contact gelegd tussen de twee teams ten behoeve van kennisdeling en om
één van de twee teams meer op koers te krijgen.
Middels enquêtes, interviews, een focusgroep en observaties (van stakeholders) zijn de ervaringen, positieve
punten en mogelijke verbeterpunten onderzocht. De volledige uitwerking hiervan is te vinden in paragraaf 4.2.
en 4.3. in de bijlage.
Technicians
Op basis van de enquête en de interviews met de technicians kan geconcludeerd worden dat de ervaringen
positief zijn. Enkele voorbeelden is dat men meer het gevoel heeft onderdeel uit te maken van een team, meer
uitdaging in het werk vindt, zich meer betrokken voelt, kortere lijntjes in de communicatie ervaart en daardoor
sneller en flexibeler kan schakelen.
Over het algemeen laat men weten enthousiast te zijn, dit ook te merken bij collega’s en dat men een gevoel
van trots en verantwoordelijkheid voor het eigen gebied voelt.
Als verbeterpunt gaf men aan dat de informatievoorziening aan de start uitgebreider had gemogen. Sommige
technicians meldde dat ze niet compleet begrepen wat er van ze verwacht werd. Een kritische kanttekening
hierbij is dat de technicians uit een situatie komen waar men werd verteld wat ze moesten doen en hoe ze het
moesten doen. Middels zelf organiseren kregen zij de kans zelf invulling te geven aan de hoe‐vraag. Een
randvoorwaarde vanuit de theorie is dat de coach geen zaken oplegt, maar het team de bewegingsruimte
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geeft. Echter dient met wel de duidelijkheid te hebben om te weten wat er van ze verwacht wordt. Deswege
dient dit als aandachtspunt meegenomen te worden.
Wat specifiek vanuit de kant van de expert technicians naar voren kwam, was het gevoel buiten de
informatievoorziening te zijn gehouden. De coaches hebben aangegeven zich te kunnen vinden in deze
feedback. De coaches zijn van origine teamleider. Met andere woorden, de regio technicians zijn hun eigen
mensen. Daar staan ze het dichtste op. Deswege heeft de informatievoorziening in de voorbereiding op de
eerste fase meer focus gehad op de regio technicians. In volgende fasen dienen de expert technicians
gelijktijdig met de regio geïnformeerd te worden.
Coaches
De coaches ervaren het zelf organiseren als positief. De zaken die de technicians benoemen, zien zij vanaf de
eerste rij gebeuren.
Hun eigen rol is echter wel nieuw voor ze. Het team dient de ruimte te krijgen om zelf zaken te organiseren.
Dit betekent dat de coaches geen zaken opleggen maar vragen stellen en faciliteren. Voor de coaches voelt dit
als ‘het moeten loslaten’. Binnen de organisatie is echter de discussie ontstaan of het wel echt loslaten is en
niet ‘anders leiding geven’.
Verder merken de coaches dat de implementatie van zelf organiseren tijd nodig heeft. Zij merkte aan de start
van de pilot dat men ijverig naar verbeterpunten en achievements zocht. Voor hun is een aandachtspunt om
de teams, met name aan de start van de pilot fase, de kans te geven om hun draai te vinden.
De coaches hebben in hun rol ervaring in de praktijk opgedaan en geven daar, vertrouwend op eigen kennis en
ervaring, zo goed mogelijk invulling aan. Een aandachtspunt vanuit de coaches is echter het verlangen naar
concrete tools en praktijkvoorbeelden, vanuit een cursus of bijscholing, die zij in de praktijk kunnen toepassen.
Een ander aandachtspunt vanuit de coaches zijn de mensen die toch moeite ervaren met het zelf
organiserende concept. Deze mensen zien het overbrengen van regie vanuit de coach naar het team als een
voorbode op chaos. Deze ‘zorgen’ kaarten de technicians echter aan bij die plekken waar ze van oudsher regie
ervaarde, bijvoorbeeld de coach, of mensen waar zij onderling een goede band mee hebben, maar niet in het
team als geheel. Volgens de coaches komt dit vanuit een gevoel van angst. Een aandachtspunt vanuit de
coaches is het ontwikkelen van sociale steun binnen het team en zorgen dat dergelijke technicians
psychologische veiligheid binnen het team ervaren en hun mening, binnen het hele team, op tafel durven
leggen.
Gebiedsverantwoordelijken vanuit Technic Operations
De derde partij waar naar ervaring en verbeterpunten werd gezocht, waren de gebiedsverantwoordelijken
vanuit de afdeling Technical Operations (TO) (zie stakeholdersanalyse in bijlage B). Ook de
gebiedsverantwoordelijke ervaren de samenwerking met de zelforganiserende teams als positief. Op het
aansluiten op een teamoverleg na, ervaren de gebiedsverantwoordelijken niet meer werk in de samenwerking
dan voorheen. Het aansluiten op het overleg was op eigen verzoek en resulteert in korte lijnen en betere
communicatie dan voorheen.
Het verbeterpunt en aandachtspunt naar de volgende fase vanuit gebiedsverantwoordelijken was de invulling
van een coördinerende rol binnen het team. TO merkte dat vanuit het ene team hier een goede invulling aan
was gegeven, waardoor communicatie soepel verliep. Verder ontstond er een gezond sparveld tussen de twee
partijen, over waar in het gebied de technicians aan het werk zouden moeten, op basis van de gegevens van
TO en de observaties en kennis van het gebied van de Technicians.
Het verschil tussen de twee teams lag hier in het opdelen van de penvoerdersrol in voorbereiding op de pilot.
De penvoerder is een expert technician met coördinerende werkzaamheden. Niet elke expert staat volledig in
zijn kracht bij specifieke taken van de penvoerdersrol. Middels zelf organiseren kunnen deze taken ook bij een
regio technician liggen. Wat in het ene team voor de start van de pilot wél is gebeurd en bij de ander niet, is
dat de penvoerder zijn rol in stukjes heeft opgedeeld en taken bij een regio technician in het zelf
organiserende team heeft belegd. Deze regio technician geeft daarmee invulling aan de coördinerende rol en
wordt daarin ondersteund door een expert in het Z.O.T.. Gezamenlijk zijn zij een duidelijk aanspreekpunt voor
TO, ontstaat er een gezond sparveld om te bespreken welk werk gedaan wordt en worden er korte lijnen
onderhouden.

C2 VodafoneZiggo Internal

Afstudeerportfolio Alexander Witsel

MT Network & B2B
De vierde partij waar naar de ervaring en verbeterpunten is gevraagd, was het MT Network en B2B. Binnen het
MT zijn de gevoelens besproken die het concept van zelf organiserende teams bij leidinggevenden binnen de
organisatie aanwakkert. Bijvoorbeeld voor de expert managers. Zij staan hun mannen namelijk af aan een zelf
organiserend team. Eén van de expert managers gaf aan dat dat wat met iemand doet. Als leidinggevende
besteed je iemand uit aan een ander team en gevoelsmatig heb je er niks meer over te zeggen. Echter komen
deze mannen nog wel met vragen naar deze leidinggevende. Dat is lastig. Het voelt alsof je in de lijn
verantwoordelijk blijft, maar je mannen kwijt bent.
Daarbovenop komt het verschil in de onderverdeling van Nederland in zestien gebieden, met één coach
binnen de pilot, en de onderverdeling van elf gebieden met elk twee teamleiders in de overige werkstromen
en zoals onderhoud voorheen ook ingedeeld was.
In de plannen zijn voor de werkstroom ‘onderhoud’ 16 gebieden vastgesteld. Voor de overige werkstromen is
Nederland verdeeld in elf gebieden, waarvan elk gebied onderverdeeld is over twee teamleiders. In totaal dus
22 teamleiders. Dit zijn de leidinggevenden van de regio technicians. Daarnaast zijn er de vier expert regio’s
Noord West, Zuid West, Noord Oost en Zuid Oost, met elk een expert manager. In totaal dus 26
leidinggevenden, maar in de pilot uiteindelijk maar zestien coaches. Dit is de rekensom die bij de
leidinggevenden vraagtekens met betrekking tot de toekomst van hun functie doet ontstaan. Buiten de FTE die
VodafoneZiggo echter inhuurt via partners, heeft de organisatie 250 technicians in dienst. 150 van deze
technicians worden op onderhoud ingezet. Naast onderhoud zijn er nog andere werkstromen. Daar worden de
overige 100 nog op ingezet en ook die mensen dienen gemanaged of gecoacht te worden. Zelfs indien er
binnen andere werkstromen zelf organiserend gewerkt zou gaan worden, zou het werk niet minder worden.
Ook vanuit de theorie wordt gesteld dat zelfsturing, of zelf organisatie, niet betekent dat de rol van de
leidinggevende kleiner wordt (Thunissen, 2019).
Binnen het MT van Network en B2B werd dan ook heel duidelijk benoemd dat zelf organiserende teams niet
zijn bedoeld om het aantal teamleiders te doen afnemen. Wat wel kan, is dat de rol van de leidinggevende
veranderd. Volgens het MT is het veranderen van een rol niet gek in een zo veranderlijke organisatie als
VodafoneZiggo. Naar de toekomst toe, dient er echter wel meer aandacht voor deze verandering te zijn.
Maar dat neemt nog niet het gevoel van de leidinggevenden weg. En stel dat zelf organiserende teams breder
ingebed gaan worden, dan dient deze managementlaag (N‐4) meegenomen te worden de toekomst in. Dit is
dan de stip op de horizon waar naartoe gewerkt wordt.
Samengevat kunnen de volgende verbeterpunten meegenomen worden in de follow‐up:
‐ Meer investeren in het informeren
o Regio, Expert, planning, HFC/TO gelijktijdig betrekken
o Contact tussen teamleider (coach) en expert manager
o Duidelijk de doelen benadrukken
‐ Penvoerdersrol opdelen en persoonsafhankelijk beleggen binnen het Z.O.T.
‐ Invulling geven aan een bijscholing (zat al in het plan)
‐ Meer aandacht voor de verandering
‐ N‐4 meenemen in de toekomst
‐ Stip op de horizon voor de organisatie
Terwijl de ervaringen en verbeterpunten vanuit deze eerste fase nog verzameld werden, startte de follow‐up
naar de volgende.

Follow up
In fase 2 draaien er in totaal 4 zelf organiserende teams.
De follow‐up startte met het vaststellen van de gebieden waarnaar het projectteam wilde uitbreiden met de
implementatie van zelf organiserende teams. Gezien het feit dat de gebieden van de zelf organiserende teams,
welke gebaseerd zijn op de netwerkstructuur, gedeeltelijk wel of juist niet overlappen met de ‘oude’ gebieden,
ontstaan er hier en daar grijze vlakken. Deswege is vanuit het projectteam de keuze gemaakt uit te breiden
naar de gebieden waarbij het grootste gedeelte van de grijze vlakken verholpen worden.
Een gedeelte van de follow‐up vormde zich in het herhalen van de stappen die gezet zijn in voorbereiding op
de eerste fase.
Na het vaststellen van de gebieden waarnaar uitgebreid wordt en het berekenen van de benodigde capaciteit,
waren de herhalende stappen per gebied:
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‐
‐
‐
‐

Vaststellen van de coach
Informeren bij de technicians wie deel willen nemen aan het zelf organiserende team
Team samenstellen
Team informeren

Opzetten van twee nieuwe teams
Voor het vaststellen van de coaches is er contact opgenomen met de vier teamleiders binnen de twee
gebieden waarnaar het projectteam besloot uit te breiden. Voor fase twee waren dat het gebied rondom
Amsterdam en het gebied rondom Tilburg/Den Bosch.
Hierbij werd duidelijk dat men toch meer vragen krijgt wanneer de implementatie van een zelf organiserend
team dichterbij komt, terwijl tijdens de informatievoorziening aan de teamleiders van de regio’s op 3 maart,
men zeer positief was. Hierbij is er geconcludeerd dat er bij de managementlaag, bestaande uit teamleiders en
managers expert team, pas volledig draagvlak bestaat wanneer zij dicht op de zelf organiserende teams komen
te staan en in de praktijk zien gebeuren van zelf organiseren teweeg brengt.
De teamleiders hadden namelijk vragen betreft bepaalde aspecten van de pilot. Het eerste aspect was dat het
team voor zes maanden dedicated ingedeeld staat op onderhoud. In de ‘oude situatie’ worden technicians
gedurende een periode van 6 weken op onderhoud ingedeeld, waarna technicians ingedeeld worden op een
andere werkstroom. Anderzijds was er onduidelijkheid over de precieze benodigde capaciteit voor de zelf
organiserende teams.
Technicians van één van de nieuwe teams hadden met name moeite met 6 maanden dedicated onderhoud. De
reden hiervoor was dat zes maanden op onderhoud een te lange periode weg van de overige werkstromen zou
zijn. Vandaar dat er voor dat team een tussenweg bewandeld gaat worden, waarvan enkel de kern van het
team uit dedicated technicians bestaat. Hieromheen zal zich een flexibele schil van wisselende technicians
bevinden.
Wat betreft de benodigde capaciteit binnen de teams, heeft er contact plaatsgevonden met planning om de
cijfers in de capaciteitsdocumenten (capdoc’s) af te stemmen en daar duidelijkheid in te creëren voor de
nieuwe coaches. Hiermee is ook invulling gegeven aan het verbeterpunt om planning te betrekken in de
voorbereidingen op de nieuwe fase,
Door bovenstaande voorvallen hebben de voorbereidingen op de tweede fase enige vertraging opgenomen.
Wegens deze vertraging werd unaniem een besluit genomen om de startdatum van fase twee te verplaatsen
van maandag 31 mei, naar maandag 7 juni. Hiermee werd er meer tijd gewonnen om alsnog te investeren in
gelijkwaardige informatievoorziening naar zowel de regio‐, als de expert technicians.
In de laatste twee weken voor de start van de nieuwe fase zijn de technicians geïnformeerd. Hierbij zijn de
regio‐ en expert technicians gelijktijdig geïnformeerd.
Tevens, om verder invulling te geven aan de verbeterpunten, zijn planning en HFC/Technic Ops beide
betrokken vóór de start van de nieuwe fase.
Bovengenoemde zaken hebben het proces dusdanig vertraagt dat de informatievoorziening naar de
technicians niet eerder heeft plaatsgevonden dan de eerste fase.
Dit brengt nieuwe aandachtspunten met zich mee voor een volgende follow‐up, namelijk;
‐ aan de start van fase 2, de nieuwe gebieden voor de daaropvolgende fase vastgesteld hebben,
‐ en vóór het benaderen van de teamleiders van deze gebieden, de capdoc aantallen op papier hebben
staan,
‐ zodat bij het benaderen van de teamleiders zij gelijk voorzien kunnen worden van alle benodigde
informatie en hiermee sneller kunnen starten met het samenstellen van de zelf organiserende teams.
‐ Contact opnemen met HR om af te stemmen hoe er in de dataverzameling (periodieke enquête) moet
worden omgegaan met het team met de flexibele schil wegens het verschil met de overige teams.
Invulling geven aan een bijscholing
In het plan voor de implementatie van zelf organiserende teams is ook bijscholing opgenomen. Donderdag 6
mei vond een pilot bijscholing ‘Leiderschap en zelfsturing’ plaats. Middels deze pilot bijscholing werd
beoordeeld of daarmee invulling gegeven kon worden aan het verbeterpunt vanuit de coaches. Op deze cursus
sloten de projectgroep en het operationele MT aan.
hoewel de cursus zelf niet geschikt werd geacht om breed toe te passen, werd het moment wel als zeer
waardevol beschouwen, daar er waardevolle discussies ontstonden betreft zelf organiserend tussen de
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projectgroep en het operationele MT. Wederom was dit een voorbeeld dat wanneer men gezamenlijk de
discussie betreft zelf organiseren aangaat, er levendige gesprekken ontstaan waarbij men scherper een blik
krijgt op die stip op de horizon en meer overtuigt raakt van de waarde van zelf organiseren.
Naar de toekomst
Gedurende de pilot werd op basis van de observaties van projectleden duidelijk dat de mensen die dicht op de
zelf organiserende teams staan, ook de mensen zijn die er een positieve mening over dragen. Het gedeelte van
de organisatie wat moeite heeft met de verandering of ‘angst’ ervaart voor wat zelf organiserende teams in de
toekomst kunnen brengen, staan verder van de teams af. Zolang men niet inziet wat voor effect zelf
organiseren op de technicians in het werkveld heeft, ziet men ook niet in hoeveel waardevolle dingen de
verandering in de praktijk teweeg brengt.
Deze mensen zijn wel op de hoogte van de verandering, maar beschikken niet over afdoende informatie.
Hierdoor wordt er gespeculeerd over wat zou kunnen zijn, waarbij men een gevoel van angst voor het
onbekende ontwikkeld. Zodra zelf organiseren voor deze mensen vervolgens dichterbij komt, stuit de
verandering op weerstand.
Maar zodra men meemaakt wat de verandering teweeg brengt in het werkveld en duidelijk, in discussie met
een groep, gaat visualiseren hoe die toekomst er nou uit kan zien, kan men enthousiast raken en wordt het
tastbaarder. Dit is ook wat de coaches uit de eerste fase hebben aangegeven. Zij gingen het pas begrijpen toen
de structuur van een zelf organiserend team inzagen en eenmaal in de pilot maakte zij eerste rang mee wat
voor effect zelf organiseren op de praktijk heeft.
Binnen de pilot is de ontwikkelingen van zelf organiseren meemaken de dagelijkse kost, is het regelmatig een
onderwerp van discussie en daar kan visualiseert men gezamenlijk hoe de toekomst eruit kan zien. Technicians
en leidinggevenden buiten de pilot zitten echter elke dag in de gebruikelijke praktijk en hebben iets tastbaars
nodig om verder te komen. Iets om mensen mee te nemen naar de stip op de horizon. Dus om de
managementlaag ‘N‐4’ mee te nemen de toekomst in, naar die stip op de horizon, dienen zij dichter op de
teams komen te staan zodat zij het effect van de verandering zien en meemaken en dient de discussie met ze
gevoerd te worden. Gedurende de voortgang van de pilot, zullen meer teamleiders de rol van coach op zich
nemen wanneer nieuwe zelf organiserend teams worden geïmplementeerd. Er blijven echter ook
leidinggevende over. Er zijn tenslotte maar zestien zelf organiserende teams binnen onderhoud. Voor het
gedeelte van het management daarbuiten dient een andere optie gevonden te worden.
Dit dient een vorm te zijn waarin zij zien wat voor effect zelf organiserend in de praktijk teweegbrengt.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het verbeterpunt om N‐4 mee te nemen de toekomst in en de stip op de
horizon voor de organisatie te stellen. Dit gaat echter voorbij de reikwijdte van de projectgroep. Deswege
dient hierin samengewerkt te worden met het MT om invulling te geven aan deze twee leerpunten. Middels
deze sessie heeft men zijn/haar stem kunnen laten horen en is de draagvlak voor de verandering gestegen.
Antwoord op de hoofdvraag
De hoofdvraag van dit praktijkproces luidde; “Hoe moet de afdeling Netwerk & B2B Operations, op basis van
de ‘lessons learned’ uit de pilot, het traject van het implementeren van zelforganiserende teams verder
invulling geven?”
Vanuit de pilot kan geconstateerd worden dat technicians niet zomaar een knop om kunnen draaien en
daarmee in staat zijn tot zelf organiserend werken. Aan de start is men nog gewend aan aspecten van de oude
situatie, zoals regie vanuit de teamleider en Technic Operations te ervaren. Nu ligt de regie bij het team zelf.
Men mag opeens zelf bepalen hoe zij hun werk uitvoeren en in plaats van vanuit TO opgedragen te krijgen
waar het werk uitgevoerd dient te worden en hoelang daarover gedaan mag worden, heeft men nu ook daar
een stem in. Technicians kunnen zelf in het netwerk kijken en aandragen om daar onderhoud uit te voeren
waar zij denken dat het nodig is. Ze hebben nu ook de tijd om, wanneer ze op locatie zijn, om zich heen te
kijken en te controleren of alles wat in die wijk gedaan kan worden ook daadwerkelijk gedaan is. In de
voorgaande situatie diende men gelijk naar de volgende opdracht te gaan, zodra de eerste was afgerond. Ook
wanneer hier eerst 30 kilometer voor gereden moest worden. Daarnaast maken ze nu deel uit van een vast
team, wat zich specifiek richt op onderhoud, terwijl ze in de voorgaande situatie om de zoveel weken, met
variërende collega’s, werden ingedeeld op een andere werkstroom. Daarnaast hebben de technicians
gezamenlijk invulling gegeven aan hun rolverdeling en zijn van elkaar afhankelijk in het uitvoeren van de
werkzaamheden van het team.
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Aan het einde van de pilot, geven beide teams hier tot op zekere hoogte echter wel invulling aan. Er zijn een
aantal zaken die nog meer tijd vragen. Bijvoorbeeld het gebruik van het rapportagesysteem, wat nog in
ontwikkeling is, maar waarmee de kwaliteit en kwantiteit van het werk gecontroleerd kan worden en waarmee
men doelen kan stellen om het netwerk te verbeteren. Verder de mate van psychologische veiligheid in het
team waarin iedereen zich vrij zou moeten voelen om te zeggen wat hij wil zeggen, wetende dat collega’s daar
respectvol mee omgaan. Volgens de theorie is een kenmerk van zelf organiseren dat het de tijd nodig heeft.
Het is dus theoretisch gezien niet verbazingwekkend dat de teams nog niet volledig zelf organiseren zijn,
wanneer de aspecten van zelf organiseren vanuit de theorie aangehouden worden.
Conform het concept van zelf organiseren is men echter verantwoordelijk voor een afgebakende taak, wat in
deze casus vorm krijgt in het onderhoud van een bepaald gebied. Binnen de organisatie zijn daar kaders voor
opgesteld waarbinnen het team over het regelvermogen beschikt om zelf invulling te geven aan hun eigen
werkproces. Zie worden niet meer door een andere afdeling van wijk naar wijk gestuurd om ergens onderhoud
te plegen. Ze hebben zelf de regie over de workload en door onderling af te stemmen plannen ze dat werk zelf
in. Het verschil met de vorige situatie daarbij is dat het werk week in week uit af is. De bak met werk is aan het
einde van de week leeg. In de voorgaande situatie was dit niet zo.
Er kan dus geconcludeerd worden dat de teams zich ontwikkelen naar wat volgens de theorie geschetst wordt
als een ‘zelf organiserend team’. Het buddy‐systeem, welke was opgenomen in het plan, komt echter niet in
de theorie voor als onderdeel van zelf organiseren. Het was een afgeleide van iets wat daar wel deel van
uitmaakt, namelijk ‘kennisdeling’. Middels een buddy‐systeem vindt er kennisdeling, of kennisoverdracht
tussen twee teams plaats. Zoals echter in de twee alinea’s hierboven wordt omschreven, veranderd er veel
voor de technicians. Het werk blijft weliswaar hetzelfde, maar de manier waarop het werk georganiseerd
wordt, draait 180 graden de andere kant op. Men moet dus acclimatiseren aan de nieuwe situatie.
Daarbij komt kijken dat binnen zelf organiserend teams, de meerwaarde uit de mens gehaald wordt door men
een rol te geven waarin diens kracht naar voren komt. Daarbij geeft men invulling aan het eigen werkproces en
maakt daarbij gebruik van waar elk teamlid goed is. Elk team kan hier echter anders is zijn. Hoe het ene team
zijn werkproces inricht, is niet meteen de juiste manier voor een ander team. Wanneer een buddy een
werkwijze zou opdragen, zou dit tegen zelf organiseren ingaan aangezien het andere team diens
regelvermogen ontnomen wordt. De meest belangrijke les uit fase 1, en wat meegenomen is in de follow‐up
naar de tweede fase, is dat elk team zijn eigen weg bewandelt en daar zijn lering uit trekt. Daarnaast laat de
enquête zien dat het team wat aan de start meer fouten heeft gemaakt, sterker de pilot uit is gekomen. Ze
hebben een proces van ‘trial and error’ doorlopen. Oftewel een natuurlijk leerproces van fouten maken,
daarvan leren, opnieuw proberen, etc.. Het buddy‐systeem zal echter wel blijven bestaan, maar doormiddel
van het laten aansluiten van technicians uit eerdere fases op de nieuwe teams, zodat zij hun ervaring kunnen
delen, zonder zaken op te leggen.
Dus om antwoord te geven op de hoofdvraag; VodafoneZiggo dient naar de toekomst toe, bij het
implementeren van een zelf organiserend team, elk team zijn eigen weg te laten bewandelen, zodat elk team
zijn eigen fouten maakt en de bijbehorende lessen leert.
Los van het feit dat de enquête laat zien dat een team wat meer fouten overkomt, meer voortgang maakt, ligt
deze aanpak ook dichter bij de kern van zelf organiseren. Die kern ligt namelijk niet in kennisdeling middels
een buddy‐systeem, maar een team het regelvermogen geven zelf invulling te geven aan het eigen
werkproces. En dat doet een organisatie het beste door dat team zelf zijn weg te laten vinden. Het is namelijk
niet ‘de’ weg, maar ‘een’ weg naar de stip op de horizon.
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2. Methodologische verantwoording
2.1. Kennistoepassing
Bij de kennistoepassing wordt de bruikbaarheid van de gekozen theorieën, modellen, kennis van experts en
interne documenten voor de deelproducten waaruit het praktijkproces bestaat onderbouwd.
Aan de start van dit praktijkproces is middels de 6W‐formule van Verhoeven invulling gegeven aan de
aanleiding van het praktijkproces. Deze formule is geïntroduceerd door Michelbrink (2002, p. 62) als de 5W2H‐
methode. In het boek ‘Wat is onderzoek?’ (2014) heeft Verhoeven dit vertaald naar de 6W‐formule. De 6W‐
formule is voor dit vraagstuk boven de 5W2H‐methode verkozen, omdat het ‘2H’ gedeelte van Michelbrink’s
methode minder van toepassing is op dit vraagstuk. De 2H staat voor ‘Hoe vaak’ en ‘Hoeveel’. Er zou hier
invulling aan gegeven kunnen worden door te kijken naar het aantal momenten dat er onnodig onderhoud
gepleegd wordt, of wanneer er een storing ontstaat doordat het netwerk wegens het tijd‐gedreven
preventieve onderhoud niet op het juiste moment gecontroleerd is. Dit is echter één onderdeel van het
probleem en dekt niet de gehele lading. Het totale probleem is niet gebonden aan momenten waarop het zich
voordoet. Het wordt continu ervaren in de huidige situatie. Daarom is gekozen voor de 6W‐formule als
hulpmiddel om de aanleiding van het probleem in kaart te brengen
Na verkennende gesprekken met de opdrachtgever is er een duidelijk beeld ontstaan van de situatie, waarmee
invulling gegeven kon worden aan de probleemstelling.
De 6W‐formule stelt de gebruiker in staat om een goede probleemanalyse te formuleren. Dit is nodig om het
probleem scherp te krijgen en sturing aan het onderzoek te geven, aangezien vanuit de probleemanalyse de
centrale onderzoeksvraag geformuleerd wordt (afstudeersucces, 2014).
Door invulling te geven aan de stakeholdersanalyse is duidelijk gemaakt welke stakeholders er zijn, en welke
relatie zij hebben, of belangen behartigen, t.o.v. het onderwerp. Hier is invulling aan gegeven door middel van
een tabel waarin wordt vermeld wie de stakeholders is, welke belangen de stakeholder heeft, of deze direct of
indirect invloed op het traject kan uitoefenen (primair/secundair) en vanuit welke positie de stakeholder is
betrokken (intern/extern/inteface) (projectmanagementsite, z.d.). Middels de stakeholdersanalyse konden de
stakeholders verdeeld worden in clusters.
Vervolgens is er middels een krachtenveldanalyse een categorisering a.d.h.v. Mendelow’s matrix (Oxford
College of Marketing, z.d.) gemaakt. De positie waarop de stakeholder op de matrix gealloceerd wordt, geeft
aan op welke wijze er met de stakeholder omgegaan dient te worden (Oxford College of Marketing, 2018).
Stakeholders die groen op de matrix vermeld staan zijn voorstanders en stakeholders die rood op de matrix
staan zijn mogelijke tegenstanders van het traject. Aan de hand van Mendelow’s matrix is er ook aangegeven
welke strategie van toepassing is op de clusters zoals deze zijn weergegeven bij de stakeholdersanalyse.
Om de sleutelvariabele te operationaliseren is er gebruik gemaakt van een mindmap (Zie bijlage D). De
bedenker van de minmap, Tony Buzan, omschreef de mindmap als “A mindmap is a thinkingtool that reflects,
externally, what goes on inside your head. The mindmap is like a Swiss armyknife for the brain” (Buzan,) “Een
mindmap is een diagram voor het weergeven van taken, woorden, concepten of items die gekoppeld zijn aan
en gerangschikt zijn rond een centraal concept of onderwerp met behulp van een niet lineaire grafische lay‐out
die de gebruiker in staat stelt een intuïtief kader op te bouwen rond een centraal concept”
(mindmapping.com, z.d.).
Er is voor een mindmap gekozen om de verschillende aspecten van de ‘implementatie van zelforganisatie’
schematisch te weergeven en om onderlinge relaties tussen de aspecten te kunnen leggen.
Literatuuronderzoek, deskresearch en gesprekken binnen de organisatie werden gebruikt om invulling te
geven aan de mindmap. Daarna kon er, met behulp van de mindmap, verder invulling gegeven worden aan
literatuuronderzoek.
Vervolgens is er middels een boomdiagram (zie bijlage E) verder structuur aan het literatuuronderzoek
gegeven en konden daarmee de verschillende indicatoren benoemd worden. Deze verschillende indicatoren
scheppen duidelijkheid aan waar invulling gegeven dient te worden over de verschillende deelproducten.
Door middel van een VoC tabel zijn de eisen, verwachtingen en wensen van de opdrachtgever en relevante
stakeholders in kaart gebracht. Hier is invulling aan gegeven middels gesprekken met de opdrachtgever en met
stakeholders die tot dusver hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het plan.
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De Voc is een tool die gebruikt kan worden om de eisen van de klant, in dit geval de opdrachtgever en
stakeholders, te vertalen naar concrete eisen waaraan het beroepsproduct dient te voldoen
(LeanSixSigmaPartners, z.d.). Door aan de hand van een VoC tabel de eisen, verwachten en wensen ten
opzichte van de onderzoeksdoelstelling in kaart te brengen, kan de VoC ook gebruikt worden om een stap te
maken naar het eerste deelproduct, namelijk structuur aanbrengen in het plan in aanloop naar de pilot. De
VoC geeft namelijk een overzicht van wat de startvoorwaarden voor de pilot zijn, wat de stakeholders tijdens
en aan het eind van de pilot wensen te behalen en welke langetermijnvisie ze voor ogen hebben. Met de VoC
wordt ook invulling gegeven aan de tweede deelvraag van het plan, namelijk welke eisen de stakeholders
stellen aan de implementatie van zelf organiserende teams. De ondervraagde respondenten, oftewel
stakeholders, hebben elk een bijdrage geleverd aan de plannen betreft de implementatie van zelf
organiserende teams die al in de organisatie aanwezig was. Deze documenten vormde de basis van het plan
waaraan gedurende het praktijkproces invulling is gegeven.
De input van deze stakeholders is vergeleken met kennis vanuit de theorie, opgedaan middels
literatuuronderzoek. De dataverzameling startte aan de hand van wat was vastgesteld gedurende het
verkennende literatuuronderzoek.
Om een volledig beeld te schetsen van de eisen en randvoorwaarden betreft de implementatie van
zelforganiserende teams vanuit de literatuur, zijn er verschillende theorieën van verschillende experts
gebruikt. Hierbij zijn er bij enkele randvoorwaarden meerdere bronnen gevonden. Om het literatuuronderzoek
echter structuur te geven, zijn de vijf randvoorwaarden vanuit de theorie van Amelsvoort en Scholtes (2000)
aangehouden. Dit is toegelicht in bijlage M.
Vanuit de theorie wordt gesteld dat zelf organiseren vanuit de mensen zelf dient te komen. Vandaar dat er
groepsinterviews, met technicians vanuit beide teams, hebben plaatsgevonden om te onderzoeken hoe de
technicians zelf invulling zouden geven aan een communicatiestructuur, wat overigens ook een
randvoorwaarde vanuit de literatuur is. Met hun kennis en ervaring vanuit de praktijk, weten de technicians
het beste hier invulling aan gegeven kan worden. Bij beide interviews sloten de coaches aan zodat ze, vanuit
hun rol als coach, de respons zouden meekrijgen. Daarnaast vonden de interviews vroeg in het praktijkproces
plaats en maakte de aanwezigheid van de coaches het mogelijk om antwoord te geven op operationele vragen
vanuit de technicians.
Vervolgens is alle verzamelde data met elkaar vergeleken om te ondervinden of er overeenkomsten of
verschillend zouden bestaan tussen de input vanuit de praktijk en de kennis vanuit de theorie.
Hierbij is ervoor gekozen om de aspecten zoals vastgesteld in de boomdiagram te gebruiker om structuur hand
te haven.
Gedurende de pilot zijn er verschillende methoden toegepast om dat te verzamelen, voordat daarop in wordt
gegaan, wordt eerst de enquête besproken.
Tijdens de pilot is er rekening gehouden met de vraag of het middel ‘zelf organiseren’ werkt om het doel te
bereiken. Namelijk om effectiever en efficiënter te werken. In geval dit niet zo zou zijn, zou een antwoord op
de hoofdvraag kunnen zijn om geen follow‐up te geven. Deswege is middels een enquête de effectiviteit van
de teams gemeten. Dit is gebeurd aan de hand van 21 Likertschaal vragen, onderverdeeld over 5 pijlers die
effectiviteit meten. Dit betreft een interne VodafoneZiggo enquête die is samengesteld en gevalideerd middels
een intern halfjarig onderzoek. De reden dat er voor deze enquête is gekozen is onder andere de
herhaalbaarheid binnen de organisatie. Deze enquête kan in de toekomst bij alle zelf organiserende teams
afgenomen worden door medewerkers die op de hoogte zijn van het bestaan van de enquête. De andere
reden dat er voor deze enquête is gekozen is omdat er, per behaalde score in de enquête, aangegeven kan
worden welke cursus het team kan volgen bij een partner opleider van VodafoneZiggo om de score te doen
laten stijgen. Dit is van grote toegevoegde waarde voor de coach om het team zich te doen laten ontwikkelen.
Het gebruik van deze enquête is voorgesteld door en afgestemd met HR Business Partner Janneke Verheagh.
Ten behoeve van de herhaalbaarheid komen de resultaten van de enquête ook bij Janneke terecht zodat deze
na afloop van het praktijkproces bewaard blijven.
Naast de Likertschaal vragen zijn er een vijftal open vragen gesteld. De verantwoording daarvan is opgenomen
in bijlage AJ.
De enquête is op twee meetmomenten afgenomen. Eenmaal aan de start van de pilot en eenmaal aan het
eind van de plot. Door naar de verschillen in de respons te kijken, kon er getest worden of effectiviteit
toeneemt naarmate het zelf organiserende team in de pilot vordert.
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Gedurende de pilot is er onderzocht wat de achievements uit fase 1 van de pilot zijn, hoe deze pilot wordt
ervaren en of het de goede kant op gaat en hoe er beter invulling gegeven kan worden aan volgende fase. Hier
schijn verschillende stakeholders bij betrokken geweest. De gebiedsverantwoordelijken van Technic
Operations zijn betrokken wegen hun samenwerking met het zelf organiserende team. In de oude situatie zou
Technic Ops het team vertellen waar ze welk werk uit dienen te voeren. In het zelf organiserende team kan
men het gesprek met Technic Ops daarover aan. Hier liggen echter wel kaders en de
gebiedsverantwoordelijken kunnen goed aangeven of het de team een juiste kant op gaat middels hun contact
met het team.
De technicians zijn uiteraard ook betrokken bij de dataverzameling. De implementatie van de teams valt en
staat met hun, aangezien het grootste gedeelte van de verandering aan hun adres afspeelt. Zij staan het
dichtst op de praktijk, dienen zelf invulling te geven aan het team en hebben het meeste zicht op wat er in de
praktijk afspeelt.
Na de technicians staan de coaches het dichtst op de praktijk. Waar de technicians veranderen door regie
overnemen, veranderen de coaches door deze juist over te dragen. Net als bij de technicians, hebben de
coaches een goede blik op de praktijk, maar, meer dan de technicians zelf, ook een blik op de ontwikkeling van
het team en de overwinningen die het team behaald.

2.2. Gegevensverzameling en‐ analyse
In deze paragraaf worden de gegevensverzameling, en de analyse daarvan, methodologisch toegelicht. Hieruit
dient duidelijk te worden hoe het onderzoek is ontworpen en onder welke omstandigheden de resultaten tot
stand zijn gekomen.
De basis voor de vraagdefinitie werd gelegd door kwalitatieve dataverzameling middels literatuuronderzoek,
deskresearch en gesprekken met de opdrachtgever. Middels gesprekken met de opdrachtgever kon invulling
gegeven worden aan de aanleiding van het vraagstuk en werd er een eerste overzicht gegeven van de
aanwezige stakeholders die belang hebben bij de implementatie van zelforganiserende teams.
Verder werd er literatuuronderzoek en deskresearch toegepast. Beide vormen van gegevensverzameling
resulteerde in secundaire data, welke gebruikt is ter onderbouwing van de vraagdefinitie. Het verschil tussen
literatuuronderzoek en deskresearch, is dat bij literatuuronderzoek de onderzoeker opzoek gaat naar
theoretische of wetenschappelijke kennis, op basis van wat onderzoekers in wetenschappelijke bronnen
zeggen over een bepaald onderwerp, en worden deze verschillende gegevens met elkaar vergeleken.
Daarentegen wordt bij deskresearch meer feitelijke of praktische informatie verzameld (24editor, 2019).
Interne bedrijfsgegevens zijn hier een voorbeeld van. Deskresearch is dan ook toegepast door verschillende
organisatiedocumenten die inzicht gaven in welke processtromen van de organisatie aangeraakt worden door
de implementatie van zelfsturende teams, in te zien.
De interviews hebben plaatsgevonden met de opdrachtgever en de stakeholders die een bijdrage hebben
geleverd aan, of een belang hebben bij, de implementatie van zelforganiserende teams. Deze stakeholders zijn
geïdentificeerd middels de eerder benoemde verkennende gesprekken met de opdrachtgever. Met deze
stakeholders hebben zowel een diepte‐interviews (Losse, 2018), als half gestructureerde interviews
plaatsgevonden (Baarda, 2017).
De diepte‐interviews betroffen het werk en de bijdrage aan zelforganisatie van de desbetreffende
stakeholders. Er is hier voor een diepte‐interview gekozen omdat dit de kans bood verder op het onderwerp in
te gaan en door te vragen. Daarnaast kreeg de betreffende respondent kans tot eigen inbreng. Hierdoor
ontstond er een duidelijkere weergave van de achterliggende ideeën en opvattingen betreft zelforganiserende
teams en leverde dit een bron van kennis voor de operationalisatie en daarmee ook voor verder
literatuuronderzoek. Apart van diepte‐interviews, hebben er ook half‐gestructureerde interviews
plaatsgevonden. Hierin werden de eisen, wensen en verwachtingen van de stakeholders met betrekking tot de
onderzoeksdoelstelling en organisatiedoelstelling in kaart gebracht. Er is gekozen voor een half
gestructureerde vorm omdat dit de onderzoeker de ruimte gaf om waar nodig door te vragen, maar ook om
concreet invulling te geven aan de eisen, wensen en verwachtingen van de stakeholders voor dit deelproduct.
Deze interviews vormde een moment van dateverzameling voor zowel de vraagdefinitie als het plan.
Verder heeft het literatuuronderzoek aan de start van dit vraagstuk plaatsgevonden door middel van de quick
& dirty methode. In deze oriënterende fase is met een beperkt aantal zoektermen naar informatie gezocht.
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Vervolgens heeft er verder literatuuronderzoek plaatsgevonden door middel van de sneeuwbalmethode. Bij
deze methode is er naar literatuur uit een verder verleden gezocht via de literatuurverwijzingen in de
literatuur die middels de quick & dirty methode gevonden is (rug, 2019).
Het verkennende literatuuronderzoek voor de vraagdefinitie vormde te start voor het literatuuronderzoek
waarmee invulling is gegeven aan het plan. Middels de sneeuwbalmethode is voortgebouwd op de verzamelde
kennis uit de vraagdefinitie. Het nadeel van de sneeuwbalmethode is echter dat de gegevens steeds meer
gedateerd raken naarmate het literatuuronderzoek vordert. Deswege is er naast de sneeuwbalmethode ook
gebruik gemaakt van ‘parelgroeien’ en, het tegenovergestelde van de sneeuwbalmethode, ‘citatiezoeken’.
Door ‘parelgroeien’ toe te passen is er aan de start van het literatuuronderzoek in de zoekresultaten naar
verschillende zoektermen gezocht. Hiermee kon er specifieker onderzoek gedaan worden naar diverse
begrippen die voor kwamen in eerdere bronnen.
Middels citatiezoeken werd er gezocht naar meer recente literatuur die publicaties, gevonden middels de
sneeuwbalmethode, hebben geciteerd.
Eenmaal verzameld zijn de gegevens samengevoegd in een datamatrix om aspecten en indicatoren aan de
verworven kennis te haken. Hiermee kan de kennis uit de literatuur in een later stadium vergeleken worden
met de praktijk en de eisen en wensen van stakeholders. De datamatrix is opgenomen in bijlage L.
De technicians zijn vóór de start van de pilot bij de dataverzameling betrokken middels een groepsinterview
met beide teams. Voor elk team wat zou gaan deelnemen aan de pilot is één groepsinterview gehouden voor
een totaal van twee interviews. Bij de interviews sloten de twee coaches respectievelijk ook aan. De reden
voor het aansluiten van de coaches was zodat zij zelf de input van de technicians mee zouden krijgen en
eventuele vragen konden beantwoorden.
De reden dat er voor een groepsinterview is gekozen is zodat er, in een respectievelijk kort tijdstermijn,
meerdere technicians gesproken konden worden. Dat de respondenten tijdens het interview ook op elkaars
antwoorden konden reageren speelde ook een rol in de keuze. De reden hiervoor was dat dit ook plaatsvindt
in een zelf organiserend team. Daarom is er de keuze gemaakt dit terug te laten komen in de dataverzameling.
Doordat er voor een groepsinterview is gekozen, ligt de validiteit per definitie lager. Hier is echter bewust voor
gekozen wegens bovenstaande redenen.
De gegevens die zijn verkregen middels het literatuuronderzoek, interviews met stakeholders en
groepsinterviews met technicians zijn gefragmenteerd aan de hand van de aspecten uit de boomdiagram en
per aspect met elkaar vergelijken om overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende gegevens te
herkennen.
Gedurende de pilot is er data middels verschillende onderzoeksmethode toegepast. Hiermee is er sprake van
een triangulatie in het onderzoek wat de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogt.
Gedurende de pilot is er data verzameld om uitspraken te kunnen doen over de volgende zaken;
‐ Wat de achievements van de teams zijn,
‐ Wat de ervaringen van de betrokken partijen zijn,
‐ Of de verandering de juiste kant op gaat,
‐ Of met het middel ‘zelf organiseren’ het doel bereikt wordt en
‐ Hoe er in een volgende fase beter invulling gegeven kan worden aan de implementatie van
toekomstige zelf organiserende teams.
Aan de start van de pilot is een enquête uitgestuurd als start van de dataverzameling. Zoals vermeld in par 2.1.
‘Kennistoepassing’ zijn hier 21 Likertschaal vragen gesteld om effectiviteit te meten. Door het toepassen van
de Likertschaal zijn moeilijk te kwantificeren gegevens, in dit geval ‘effectiviteit, alsnog te verzamelen. Tevens
is er middels open vragen gegevens verzameld betreft hoe de pilot werd ervaren, welke positieve punten men
zag welke verbeterpunten zij herkende.
De enquête vormde de bron van verder onderzoek middels interviews.
Met de technicians zijn interviews gehouden om dieper in te gaan op de respons van de enquête. Deze
interviews hebben plaatsgevonden op basis van een quotumsteekproef, waarbij technicians zijn geselecteerd
op basis van functie. Namelijk het onderscheid tussen regio en expert technicians. Hierbij zij er bij één expert
en twee regio technicians van beide teams afzonderlijk interviews afgenomen. Er is voor een
quotumsteekproef gekozen in een afweging van tijd. De selectie is gebaseerd op de indeling van de teams,
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waarbij de teams uit meer regio‐ dan expert technicians bestaan. Middels enkel deze interviews geen
betrouwbare uitspraak over de gehele populatie gedaan worden. Echter wordt deze ondersteund door
verschillende dataverzamelingsmethoden. Zou kon de respons van de interviews vergeleken worden met die
van de enquête om zo een beter beeld van de werkelijkheid te scheppen.
Verder hebben er interviews plaatsgevonden met de gebiedsverantwoordelijke vanuit Technic Ops en de
coaches. Gedurende de eerste fase van de pilot zijn er twee gebiedsverantwoordelijken en de twee coaches in
de praktijk. In de dataverzameling zijn beide gebiedsverantwoordelijke en beide coaches ondervraagd.
Hiermee is 100% van de populatie ondervraagd en kan er gesteld worden dan er op basis van de verzamelde
gegevens betrouwbare en valide uitspraken gedaan kunnen worden.
Met de gebiedsverantwoordelijke zijn semi gestructureerde interviews gehouden zodat er doorgevraagd kon
worden op hun inbreng en hun meningen volledig op tafel zouden komen.
Met de twee coaches is gelijktijdig een groepsinterview in semigestructureerde vorm gehouden. De coaches
zijn hierin samen ondervraagd zodat er ook ruimte was voor onderlinge discussie en de ervaringen van de
twee coaches op het moment van gegevensverzameling met elkaar vergeleken konden worden. Daarnaast
werd er gedurende het interview door beide partijen op elkaar doorgevraagd waardoor veel onderliggende
opvattingen naar boven zijn gekomen.
De input van de coaches was gebaseerd op hun observaties vanuit de praktijk. Los van het interview met de
coaches, zijn hun bevindingen tweemaal per week ook ter sprake gekomen tijdens het projectoverleg. Zo is er
gedurende het verloop van het praktijkproces voortdurend data verzameld op basis van de observaties en
ervaringen van de coaches. Tevens ben ik aangesloten op het weekoverleg van beide teams, waarbij de
voortgang van de teams over de weken is geobserveerd. Dit heeft mij ook in staat gesteld om gegevens vanuit
de dataverzameling tijdens de pilot te vergelijken met mijn eigen observaties van de praktijk.
Naast de ervaringen van de coaches, werd er tijdens elk projectoverleg besloten welke acties ondernomen
moesten worden en weg het beste ingeslagen kon worden met de pilot. Middels dit overleg, is de inhoud van
het beroepsproduct gedurende het praktijkproces regulier besproken en afgestemd, zodat er binnen het
projectteam draagvlak voor bestaat.
Tot slot hebben er groepsdiscussies plaatsgevonden bij het MT van Network & B2B en het operationele MT om
te ondervinden hoe de implementatie vanuit dit gedeelte van het werkveld ervaren wordt aangezien zij verder
van de praktijk af staan, maar wel een belangrijke rol spelen in de voortgang van het traject en de weg naar de
stip op de horizon. Deze dataverzameling is van onschatbare waarde geweest, aangezien hier de invulling van
de follow‐up naar de stip op de horizon besproken is en het MT betrokken is bij de invulling daarvan
Naast de bovengenoemde methoden voor dataverzameling, is er ook veel kennis vergaard middels
alternatieve wijzen, zoals wat bekend staat als ‘koffieautomaat gesprekken’. Wegens Covid‐19 is dit weliswaar
tot een minimum gebleven, maar een ander voorbeeld zijn de gesprekken die ik twee maal per week
ingepland had met mijn praktijkbegeleider Dhr. Hofstee. Deze bila’s (bilateraal overleg) namen menig keer de
vorm van een brainstorm aan, kwam Dhr. Hofstee met nieuwe informatie of namen simpelweg de vorm aan
van een gesprek waarin we onze observaties met elkaar deelde. Deze gesprekken waren zeer waardevol en
hebben een concrete rol gespeeld bij de totstandkoming van het beroepsproduct.

C2 VodafoneZiggo Internal

Afstudeerportfolio Alexander Witsel

3. Reflectie
Ik ben trots. Ik zeg het bijna nooit, maar na deze twintig weken mag ik het zeggen. Ik weet namelijk dat wat ik
heb opgeleverd daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd voor VodafoneZiggo en ik geloof voor 200% in wat
er nu gedaan wordt.
Als ik naar het gehele proces kijk, verbaasd het mij hoe snel het eigenlijk voorbij gegaan is. Aan de start was er
nog veel onduidelijk en had ik nog niet een duidelijke eindstreep voor mijzelf in zicht. Echter middels meerdere
gesprekken met Marc Hofstee kon er een eindproduct afgebakend worden waaraan ik gedurende de twintig
weken van mijn afstuderen invulling aan kon geven. Middels het toepassen van de 6W‐analyse heb ik de
achtergrond goed in kaart kunnen brengen, wist ik waar het vraagstuk is begonnen en ben ik tot een
hoofdvraag gekomen waarvan het antwoord een waardevolle bijdrage aan de organisatie heeft kunnen
leveren.
Ik heb wel gemerkt dat de afstand die corona met zich meebrengt de communicatie en het verzamelen van
alle benodigde informatie lastiger heeft gemaakt. Ik was beperkt dat de afspraken die ik met mensen kon
inplannen om informatie te vergaren. Koffieautomaat gesprekken behoorde tenslotte niet tot een
mogelijkheid. Dit heeft er echter wel in geresulteerd dat ik optimaal gebruik diende te maken van de
momenten die ik had, vanuit mijn nieuwsgierigheid veel vragen heb moeten stellen en daarbij gericht mijn
vragen heb moeten stellen.
De grootste uitdaging lag voor mij aan de start echter in het feit dat ik op een lopende trein instapte en aan de
start een sprintje heb moeten trekken om erin te komen. Ik had het gevoel achter de feiten aan te lopen.
Echter naarmate ik steeds meer invulling had gegeven aan de vraagdefinitie, werden zaken steeds duidelijker.
Mede doordat de trein al rijdende was, hebben de verschillende deelproducten zich in de praktijk voor een
deel gelijktijdig plaatsgevonden. In mijn hoofd had ik de 4 afzonderlijke stappen van het praktijkproces in mijn
hoofd, terwijl in de praktijk de ‘het plan’ grotendeels overlapte met het plan en de pilot nagenoeg helemaal
overlapte met het beroepsproduct in de vorm van de follow‐up.
Eenmaal in de pilot raakte ik compleet in mijn element. Middels het inzetten van verschillende
dataverzamelingsmethoden, waarbij verschillende stakeholders zijn betrokken, is er vanuit verschillende
oogpunten volledig invulling gegeven aan de vragen die tot het beroepsproduct zouden leiden.
Hierbij zijn de meetinstrumenten afgestemd binnen het projectteam zodat ik tot de inzichten zou komen waar
de organisatie tot wilde komen. Daarnaast is er invulling aan de enquête gegeven en is deze afgestemd met
een HR Business Partner vanuit de organisatie, zodat er draagvlak voor dit onderdeel van de dataverzameling
zou bestaand en de enquête, na afloop van het afstudeertraject, ook in volgende fases van de pilot gebruikt
kan worden. Hiermee kan gesteld worden dat, met hoe er invulling is gegeven aan de dataverzameling, deze
herhaalbaar is. Hierbij moet ik echter wel de kanttekening maken dat, doordat ik mijn vraagstelling toentertijd
minder concreet formuleerde, er aan de start van de dataverzameling enig verschil heeft bestaand in de wijze
waarop vragen gesteld zijn. Hiermee is de betrouwbaarheid en herhaalbaarheid van het onderzoek dus
enigszins gedaald. Hier heb ik echter, naarmate het praktijkproces vorderde, steeds beter invulling aangegeven
en is de vraagstelling in het grootste gedeelte van het onderzoek uniform geweest.
Hierbij zijn de vragen neutraal en zonder vooroordelen gesteld, gecombineerd met het feit dat er triangulatie
is toegepast, kan ik zeggen dat er tot betrouwbare en valide onderzoeksresultaten is gekomen.
Deze dataverzameling vond ik ook één van de leukere onderdelen van het afstuderen. Het enthousiasme van
de technicians wakkerde mijn eigen aan en maakte mij nog nieuwsgieriger naar wat zij in de praktijk ervaarde
en hoe ik hun kon helpen tot een nog betere situatie te komen. Ik merkte aan mijzelf dat ik echt wílde
bijdragen. Eenmaal bij de eindstreep denk ik dat ik dat heb gedaan. Aan de hand van mijn dataverzameling heb
ik continu in het projectoverleg verslag van mijn bevindingen gedaan, konden daarmee conclusies getrokken
worden en is er geleidelijk invulling gegeven aan de voorbereidingen op de volgende fase.
Ik denk dan ook dat, als ik kijk naar de producten die ik heb opgeleverd, ik erg tevreden mag zijn en dat er
uiteindelijk iets is opgeleverd waar de organisatie echt wat aan heeft.
Voor mij kwam de omslag ook bij een van de eerste concrete opleveringen van een ‘tussenproduct’. Dit
vormde zich in een kort document, wat gestuurd zou worden naar de CEO van VodafoneZiggo, om hem uit te
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nodigen voor de kick‐off van de pilot. Hierin werd concreet de essentie van zelf organiseren op papier gezet en
verwoord hoe dit aansluit op de strategie, waarden en cultuur van de organisatie. Nadat ik hier invulling aan
had gegeven zijn er, na feedback vanuit het hoger management, letterlijk twee zinnen en woorden aangepast,
waarna het document is verstuurd. Uiteindelijk is er, vanuit het kantoor van de CEO, complimenten gegeven
over de inhoud van het document. Dit heeft mij zo’n kick gegeven, dat ik met veel energie de rest van mijn
afstuderen ben ingegaan.
Daarnaast heb ik actief bijgedragen het invulling geven aan en geven van presentaties bij verschillende
onderdelen van de organisatie. Mijn gestage dataverzameling en de onderlinge discussie binnen het
projectteam, hebben mij in staat gesteld om invulling te geven aan grafisch professioneel vormgegeven
presentaties die de boodschap van zelf organiseren duidelijk hebben weten over te brengen en onze omgeving
meer hebben betrokken bij het project. Daarbij komt kijken dat hiermee ook invulling gegeven kon worden
aan reguliere afstemming met de opdrachtgever, waarbij de discussie gevoerd kon worden wat de next steps
in het project zijn. Doordat, middels deze presentaties, deze discussie ook bij het operationele MT (waar de
opdrachtgever deel van uitmaakt) gevoerd kon worden, is ook daar men betrokken bij zelf organiseren er is er
draagvlak ontstaan voor de weg die de organisatie gaat bewandelen. Aan de hand van deze ervaringen, de
inhoud die ik aan het product heb gegeven en de feedback die ik van mijn begeleider en opdrachtgever heb
mogen ontvangen, durf ik ook te concluderen dat mijn beroepsproduct en mijn bijdrage aan het project
gedurende mijn afstuderen van grote waarde voor de organisatie zijn geweest en dan men bereid is de weg in
te slaan die als antwoord op de hoofdvraag in de follow‐up is gegeven.
Ik ben onwijs gegroeid als persoon gedurende dit proces. De verbeterpunten die ik aan de start van mijn
afstuderen voor mijzelf had gesteld waren;
‐ Flexibiliteit: rigide denkwijze loslaten. Flexibeler opstellen naar de situatie en open staan voor de
werkwijzen en gedragingen van de mensen om mij heen.
‐ Assertieve houding: Van denken naar doen. Niet te lang in het denkproces blijven hangen vanuit
onzekerheid en de wens het goed te willen doen, maar eerder in actie komen door te doen. Indien ik
dan fouten maak, leer ik er alleen maar van.
‐ Verbale communicatie: Ik neig, in het verbaal overbrengen van concepten of ideeën, mijzelf voorbij
te praten. Ik dien zaken concreter te benoemen en bij de kern te blijven. Oftewel, sneller ‘to the
point’ komen.
Ik ben gedurende mijn afstuderen zaken echter vanuit een heel ander licht gaan bekijken. Wat ik lastig vind, is
om te kunnen oordelen wanneer iets ‘goed’ is. Zo had ik van mijzelf het idee absoluut niet flexibel te zijn en
daar ondermaats te presteren. Ik heb echter de feedback mogen ontvangen dat die niet het geval is en dat ik
mij gedurende mijn afstuderen voldoende flexibel heb opgesteld en dat ik wat betreft ‘flexibiliteit’ niet onder
de norm presteer. Als ik terugkijk naar de 20 weken van mijn afstuderen heb ik mij vanaf het begin zo veel
mogelijk afgestemd op de mensen met wie ik samen kwam te werken en mij open gesteld voor andere
werkwijze. Ik ben tot het inzicht gekomen dat ik veel flexibeler ben dan ik van te voren dacht en dat ik niet zo
‘star’ of ‘rigide’ ben.
Wat betreft ‘assertieve houding’ had ik vanaf het begin het gevoel dat ik daarin veel ruimte had om te
verbeteren. Aan het einde van het praktijkproces kan ik zeggen dat ik wel meer ben gaan doen. Waar ik aan de
start ongelofelijk lang aan het denken en piekeren was, om te voorkomen dat ik fouten zou maken wanneer ik
overstapte van denken naar doen, ben ik naarmate de tijd vorderde minder angst gaan ervaren voor fouten en
zie en waardeer ik een fout als een leermoment in mijn eigen ontwikkeling. Daarbij komt kijken dat ik mijn
mindset ben gaan omdraaien van ‘ik ben slecht in DOEN’ naar ‘ik ben heel goed in DENKEN’. Maar ik heb ook
de feedback van mijn begeleiders Marc en Pauline mogen ontvangen dat ik geen slechte doener ben. Als ik dat
wel was geweest had ik mijn afstuderen volgens hun niet tot zo’n succesvol einde gebracht. Het is ook niet het
één of het ander. Volgens hun kan ik beide. En ja, voordat je dingen doet, gaat er een denkproces aan vooraf.
En de ene keer duurt dat langer dan de andere keer.
Wanneer ik naar mijn verbale communicatie kijk, heb ik wel degelijk vooruitgang gemaakt. Dit was ook het
verbeterpunt waar mijn begeleider Marc Hoftsee zich het meeste in kon vinden, ook al maakte hij ook hier de
opmerking dat hij het niet onder de norm vindt presteren. Gedurende het praktijkproces ben ik mij echter wel
meer bewust geworden van hoe ik zaken formuleer. Ik merk dat in de vragen ik zaken beter en concreter weet
te formuleren. Wanneer ik echter zelf een vraag moet beantwoorden, of iets wil uitleggen, stap ik nog wel
eens in de valkuil om te veel zaken te benoemen en er bij te halen.
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Moreel van het verhaal, en de voornaamste feedback die ik heb mogen ontvangen, is dat ik heel erg kritisch
naar mijzelf ben en een zelfbeeld heb gecreëerd waar anderen zich totaal niet in kunnen vinden. Tijdens het
evaluatiegesprek heeft Pauline letterlijk aangegeven dat ik wellicht eens moet proberen om alle aannames die
ik over mezelf heb, los te laten. Ik heb tijdens mij afstuderen meerdere gesprekken met Pauline gehad, en
haar beredenering voor dit advies was dat zij mij stellingen over mijzelf hoort innemen, die soms enigszins
negatief geformuleerd zijn, waar zij zich totaal niet in kan vinden.
Ik ben kritisch, en dat is volgens Pauline en Marc ook een mooie kracht om te hebben, maar ik moet wel
stilstaan bij de overwinningen en deze vieren. Dat doe ik nu niet. Ik zie wat beter kan en dat geniet continu
mijn focus. De feedback van Marc en Pauline hierin is dat een dergelijke houding op een gegeven moment te
koste gaat van jezelf. Er gaan altijd dingen fout, er kunnen altijd dingen beter, maar pak deze zaken op en vier,
samen met de mensen om je heen, de overwinningen die je behaald. Daarmee kan ik vooruit blijven gaan.
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1. Bedrijfsachtergrond VodafoneZiggo
VodafoneZiggo is een Nederlands bedrijf dat vaste, mobiele en geïntegreerde communicatie‐ en
entertainmentdiensten levert aan consumenten en bedrijven. VodafoneZiggo is een joint venture
tussen Liberty Global en Vodafone Group. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Hoog
Catharijne, Utrecht.
“Connectiviteit en communicatie zijn de pijlers van onze maatschappij en economie. Maar
verbondenheid gaat veel verder dan slimme connecties tussen netwerken of de techniek waarmee
we contact leggen. Uiteindelijk draait het leven van mensen om het gevoel van verbondenheid. Met
elkaar, met de dingen die belangrijk zijn. Zodat mensen, bedrijven en de samenleving verder kunnen
komen”. Daarom luidt het doel van VodafoneZiggo: “Plezier en vooruitgang met elke verbinding.
VodafoneZiggo legt waardevolle verbindingen, tussen mensen en voor mensen. Wij zijn de aanjager
van de Nederlandse digitalisering, we bouwen het netwerk van de toekomst. We gebruiken de
kracht van technologie om de samenleving sterker te maken” (VodafoneZiggo, 2019).
VodafoneZiggo heeft 7.450 fte (2019) waarvan 74% man en 26% vrouw. De cultuur binnen
VodafoneZiggo is gebaseerd op hun drie waarden Open up, Team up & Step up. VodafoneZiggo
omschrijft het als een cultuur ‘waarin we elkaar begrijpen en aan een half woord genoeg hebben’.
In 2019 voorzag VodafoneZiggo 3.875.100 klanten van vaste‐ en 5.064.900 van een mobiele
verbinding. In totaal beschikten dat jaar 1.345.000 huishoudens over producten van Vodafone en
Ziggo. Datzelfde jaar realiseerde VodafoneZiggo een omzet van €3,93 miljard.
Het vraagstuk speelt zich af bij de afdeling Network & B2B Operations. Hiervan is de organogram
opgenomen in bijlage A. Dit valt binnen de afdeling Installation & Maintenance (I&M). Binnen de
organisatie liggen hier de uitvoerende zaken aangaande het netwerk, te denken aan bijvoorbeeld
onderhoud, klantklachten en constructie.
I&M ervaart momenteel uitdagingen uit zowel de externe als interne omgeving.
Concurrenten gaan mee in de technologische ontwikkelingen en investeren veel in FTTH‐netwerken
(glasvezel). Voor sommige concurrenten is dit uit nood geboren. Het hybride netwerk waar VFZ over
beschikt, bestaande uit Coax en glasvezel, is met de huidige technologie en klantvraag nog
afdoende. Echter, wanneer de klant de keuze krijgt, zal Coax de strijd verliezen van het nieuwe en
populairdere glasvezel. Klanten willen tenslotte het nieuwste van het nieuwste. Dit creëert voor VFZ
de noodzaak om zich te onderscheiden. Daarom is er besloten om te gaan investeren op
klanttevredenheid door te profileren op service, kwaliteit en beschikbaarheid. Zo kan VFZ zich
onderscheiden en binding met de klant creëren. Want; ‘een tevreden klant stap niet over’.
Daarnaast is een netwerk wat 24/7 up & running is, nóg belangrijker geworden nu thuiswerken
wegens COVID‐19 de norm lijkt te worden.
Verder ervaart I&M intern ook uitdagingen. Na twee fusies ontstond een hiërarchische organisatie
waar men veel is gaan sturen op processen en top‐down gecommuniceerd werd. Enerzijds wordt
gemerkt dat mensen op de werkvloer dit niet fijn vinden en anderzijds wordt gemerkt dat de I&M
hierdoor niet snel genoeg kan reageren op de markt.
Verder ligt er een uitdaging bij ‘preventief’ onderhoud, wat momenteel tijd gedreven is. Dit betekent
dat onderdelen van het netwerk eens in het jaar of per vier jaar gecontroleerd worden. Op deze
momenten kan de technician ondervinden dat er onderhoud uitgevoerd moet worden en kan dan
zijn werk doen. Het komt echter ook voor dat de technician constateert dat er niks aan de hand is,
en dus eigenlijk zijn tijd elders in had kunnen zetten, of dat er zich een fout in het netwerk voordoet
voordat het preventieve onderhoud plaats heeft kunnen vinden.
Network & B2B operations wil deze bundeling van uitdagingen aanpakken door zelf organiserende
teams te implementeren. Hoe de afdeling hier terecht is gekomen is opgenomen in de aanleiding.
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2. Vraagdefinitie
De vraagdefinitie geeft de achtergrond weer en biedt een koppeling naar de invulling van het eerste
deelproduct. Aan de aanleiding is invulling gegeven aan de hand van de 6W‐formule (Verhoeven,
2014, 2018). Verder komen de stakeholdersanalyse, de literatuurverkenning van het vraagstuk en de
doelstelling en hoofdvraag aan bod. Tot slot wordt aangegeven aan welke eisen en
randvoorwaarden het beroepsproduct moet voldoen en wordt aangegeven hoe aan het eerste
deelproduct invulling wordt gegeven.

2.1 Aanleiding vraagstuk
Er is een situatie ontstaan waarin gezegd wordt; ‘hé, het moet anders’.
Na geopperd te hebben om de meerwaarde uit de mensen te halen, heeft Dhr. Hofstee een
presentatie gegeven over hoe dat in zijn werk zou gaan en is het idee ontstaan om met
zelforganiserende teams te gaan werken. Hierbij zijn Dhr. Hofstee en zijn collega, Dhr. Heijmans, aan
elkaar gekoppeld om hiermee aan de slag te gaan.
Met maandag 22 maart 2021 als harde datum om te starten met een pilot, staat de organisatie aan
de vooravond van de implementatie van zelforganiserende teams. Ondertussen is het plan verder
uitgewerkt en zo goed als compleet. Het ontbreekt nog aan structuur en de laatste benodigde
stappen om te kunnen starten. De tijd van ‘doen’ is echter aangebroken en stakeholders zijn klaar
om de stap te zetten naar ‘de stip op de horizon’.
Er bestaat echter nog de vraag hoe de pilot georganiseerd en daadwerkelijk vormgegeven moet
worden. Tijdens de pilot wil de organisatie kennis vergaren betreffende de implementatie van
zelforganisatie, met als doel om een follow‐up opgeleverd te krijgen waarmee de volgende fase van
het implementeren van zelforganiserende teams invulling gegeven kan worden. Deze kennis richt
zich onder andere op de vraag hoe zelforganiserende teams gecoacht moeten worden en hoe de
technicians hun werk in de nieuwe situatie vorm kunnen geven.

2.2 Stakeholders
Om de stakeholders en hun belangen te inventariseren is er een stakeholdersanalyse uitgevoerd.
Door het voeren van verkennende gesprekken en interviews met de opdrachtgever en stakeholders,
kon de stakeholdersanalyse invulling gegeven worden. Vervolgens is er krachtenveldanalyse
uitgevoerd.
2.2.1 Stakeholdersanalyse
In bijlage B is deze stakeholdersanalyse in de vorm van een tabel opgenomen. Hierbij wordt er een
onderscheid gemaakt tussen een primaire en een secundaire stakeholder en wordt er vermeldt of
het een interne, externe of interface stakeholder betreft. Uitleg van deze begrippen is opgenomen in
bijlage B. Uit de stakeholdersanalyse is duidelijk geworden wie de stakeholders zijn, wat hun
belangen bij het vraagstuk zijn en hoe ver ze van het vraagstuk af staan. Op basis van deze analyse
kunnen de stakeholders in de volgende clusters verdeeld worden:
 Projectgroep
Bestaande uit Marc Hofstee, Jan Heijmans, Kelly Hoogreef, Jos Visser en Alexander Witsel.
Deze groep overlegt tweemaal per week over de ontwikkelingen binnen de pilot en de te
nemen stappen naar de follow up.
 MT Network en B2B
De afdeling binnen I&M die de operationele verantwoordelijkheid draagt voor het gehele
netwerk, Het MT bestaat uit Pauline Wensing, Marc Hofstee, Jasper van Vliet, Jos Buijs,
Sander Feekes, Jan Heijmans, Peter Takken, Theo van der Zalm en Bjorn Hanning.
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Gedurende het praktijkproces is Jos Visser aangesloten als nieuwe expert manager ZW en
Johan Lunenborg aangesloten als nieuwe expert manager Build.
MT regio Noord.
Het MT onder leiding van Evie Tissen, regio manager Noord. Bestaande uit Evie en alle
teamleiders van Regio Noord.
MT regio Zuid
Het MT onder leiding van Eric Dijksma, regio manager Zuid. Idem met Noord, maar dan Zuid.
Operationeel MT
Bestaande uit Pauline Wensing, Evie Tissen, Eric Dijksma, Bas Ludwig (Manager Business
planning & forecasting) en Remi van Dam (Senior Manager Operations & Innovations).
Sluiten als leidinggevende aan op de pilot bijscholing zelf organiseren.
Team 5
Zelf organiserend team gevestigd in Breda, bestaande uit regio en experts technicians.
Nemen deel aan de eerste fase van de pilot. Jos Visser is hier de coach van.
Team 11
Zelf organiserend team gevestigd in Almere, bestaande uit regio en experts technicians.
Nemen deel aan de eerste fase van de pilot. Kelly Hoogreef is hier de coach van.
Niet‐deelnemers
Technicians, zowel expert als regio, die niet deelnamen aan het zelf organiserende team in
de pilot

2.2.3. Krachtenveldanalyse
Door middel van een krachtenveldanalyse, ook wel Mendelow’s matrix genoemd (Oxford College of
Marketing, z.d.), is in kaart gebracht hoeveel belang de stakeholders bij het project hebben en
hoeveel invloed er door de desbetreffende stakeholder op het project uitgeoefend kan worden. De
grafische invulling hiervan is opgenomen in bijlage C.
De krachtenveldanalyse geeft, aan de hand van de mate van invloed op‐ en het belang bij het
vraagstuk, aan middels wat voor strategie er met de stakeholders omgegaan dient te worden
gedurende het praktijkproces. Deze vier strategieën, ‘samenwerken’, ‘informeren’, ‘tevreden
houden’ en ‘weinig aandacht’ en welke stakeholder tot welke strategie behoord, is opgenomen in
bijlage C.
Als naar de clusters, zoals benoemd in paragraaf 2.2.2. stakeholdersanalyse, gekeken wordt, kunnen
de volgende strategieën aan de clusters gehaakt worden.
Cluster
Strategie
Projectgroep
Samenwerken
MT NW & B2B
Informeren / samenwerken
MT Regio Noord
Informeren / samenwerken
MT Regio Zuid
Informeren / samenwerken
Operationeel MT
Tevreden houden / samenwerken
Team 5
Samenwerken
Team 11
Samenwerken
Niet‐deelnemers
Samenwerken

2.3 Literatuurverkenning vraagstuk
In deze paragraaf worden de (sleutel) variabelen besproken die van belang zijn voor het vraagstuk.
De sleutelvariabele is een variabele die centraal staat in het onderzoek. Middels een mindmap,
welke is opgenomen in bijlage D, is inzichtelijk gemaakt uit welke verschillende aspecten de
sleutelvariabele bestaat. De mindmap is opgesteld middels literatuuronderzoek en deskresearch. De
sleutelvariabele binnen dit vraagstuk is ‘zelforganiserende teams’.
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In de literatuur wordt er zowel over zelfsturende teams als zelforganiserende teams gesproken. In
sommige gevallen worden deze twee begrippen echter als één en hetzelfde beschouwd. Volgens
Rotmans (2017) bestaat er echter een significant verschil tussen de twee. Deze opvatting wordt
binnen de organisatie gedeeld en ook gehanteerd in dit vraagstuk. Waar zelfsturing volledige
autonomie betekent, bestaat er bij zelforganisatie een vorm van gedeeltelijke autonomie. Bij
zelfsturing bepaalt het team hun eigen 1) richting, 2) doelen en 3) beoordeling binnen de kaders van
de organisatie, waarbij iedere vorm van hiërarchie ontbreekt. Bij zelforganisatie bestaat nog wel een
vorm van hiërarchie in deze drie zaken. De leidinggevende neemt hier echter een faciliterende rol op
zich, die belemmeringen wegneemt en functioneert als coach. Doordat de begrippen zo dicht bij
elkaar liggen, worden ze in de literatuur veelal op gelijke wijze benaderd. Wat I&M echter wenst te
implementeren en waar dit vraagstuk zich op zal focussen, zijn ‘zelforganiserende teams’.
Met een boomdiagram is aan verschillende indicatoren invulling gegeven middels
literatuuronderzoek. Aan de hand van de boomdiagram is in concept vastgesteld waaraan invulling
gegeven dient te worden gedurende het praktijkproces. De boomdiagram zal ook gebruik worden
om meetbare aspecten vast te stellen om in de pilot te meten. Hier wordt later in het praktijkproces
invulling aan gegeven. De boomdiagram is opgenomen in bijlage E.
Middels de mindmap en boomdiagram is de sleutelvariabele verdeeld in verschillende aspecten en
indicatoren. Hier zijn definities aan gegeven middels literatuuronderzoek, het bestuderen van
bestaande documenten binnen de organisatie en het spreken van stakeholders. Middels de aspecten
wordt er context aan de sleutelvariabele gegeven.
In bijlage F zijn de definities van deze variabelen opgenomen.

2.4 Doelstelling & hoofdvraag
In deze paragraaf wordt beschreven wat de doelstellingen gedurende het praktijkproces zijn. Hierin
is er onderscheid gemaakt tussen een externe doelstelling en een interne doelstelling. Daarnaast is
er een hoofdvraag geformuleerd en worden de deelvragen voor het eerste deelproduct toegelicht.
2.4.1. Externe doelstelling
De externe doelstelling is om een effectievere en efficiëntere organisatie te realiseren en de klant
meer tevreden te stellen. De implementatie van zelforganiserende teams wordt hiervoor als middel
gezien. Het is een middels waar het management heel erg in geloofd, maar het is niet het doel op
zichzelf.
Om het middel te testen wordt er een pilot georganiseerd, waarbij stapsgewijs zelforganiserende
teams geïmplementeerd worden. Dit is waar de interne doelstelling op aansluit.
2.4.2. Interne doelstelling
De interne doelstelling van dit vraagstuk is om gedurende de eerste fase van de pilot ‘lesson’s
learned’ aangaande de implementatie van zelforganiserende teams te verzamelen bij de twee teams
die meedraaien in de betreffende fase. Dit zal gebeuren aan de hand van de plannen die zijn
opgesteld door de organisatie en het plan van aanpak wat als derde deelproduct is vormgegeven.
Aan de hand van de lesson’s learned uit de pilot, zal er in het beroepsproduct een ‘follow up’ in de
vorm van een implementatieplan opgeleverd worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
volgende fase van het implementatietraject.
2.4.3. Hoofdvraag & deelvragen
Aan de hand van de aanleiding van het vraagstuk is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
“Hoe moet de afdeling Netwerk & B2B Operations, op basis van de ‘lessons learned’ uit de pilot, het
traject van het implementeren van zelforganiserende teams verder invulling geven?”
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Om antwoord te geven op de hoofdvraag, zal er in het praktijkproces een 10 weken durende pilot
plaatsvinden waarin twee teams zullen starten met een zelforganiserende werkwijze. De pilot is in
het praktijkproces opgenomen als deelproduct. In aanloop naar de pilot, zal er structuur
aangebracht worden in het plan van zelf organiserende teams door deze samen te voegen in één
gestructureerd document en wordt er invulling gegeven aan een plan van aanpak om vast te stellen
hoe de pilot daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.
Aan het tweede deelproduct, het aanbrengen van structuur in het plan, zal invulling gegeven worden
d.m.v. onderstaande deelvragen;
1. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit de literatuur gesteld worden aan de
implementatie van zelf organiserende teams?
2. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit stakeholders gesteld worden aan de
implementatie van zelf organiserende teams?
3. Wat voor gevoel leeft er bij de deelnemers en hoe zouden zij invulling geven aan de
communicatiestructuur en kennisdeling in de pilot?
4. In hoeverre komt het praktijkproces, de literatuur, de eisen en wensen van de stakeholders
en het plan zoals daar tot dusver invulling aan is gegeven met elkaar overeen?

2.5 Beroepsproduct & eisen
In deze paragraaf wordt het op te leveren beroepsproduct en de deelproducten die daartoe moeten
lijden besproken. Een belangrijke eis van dit vraagstuk is dat er geen advies uitgebracht dient te
worden maar dat er een bijdrage wordt geleverd aan de totstandkoming van de gewenste situatie
zoals aangegeven in de aanleiding. Daarom is er gekozen voor het beroepsproduct ‘handeling’.
2.5.1 Beroepsproduct & deelproducten
Het beroepsproduct ‘handeling’ is een professionele handeling naar de klant (Losse, 2018). Een
handeling kan zich op verschillende wijzen vormgeven. De handeling welke tijdens dit
afstudeertraject als beroepsproduct zal worden opgeleverd is een handeling in de vorm van
‘implementeren’.
Het beroepsproduct biedt een ‘follow‐up’ aan de opdrachtgever om invulling te geven aan de
volgende fase van het implementatietraject. De follow‐up zal zich dan ook vormen in een
implementatieplan. Gedurende het praktijkproces zullen er deelproducten geleverd worden die
bijdragen aan de voorbereidingen en het uitvoeren van de pilot. Daarmee zal er dus rechtstreeks
bijgedragen worden aan de implementatie van zelforganiserende teams.
Het eerste deelproduct vormt zich in een handeling. Namelijk het samenstellen van de verschillende
documenten van het plan betreffende de implementatie van zelforganiserende teams die zich in de
organisatie bevinden. Daarnaast bevindt zich er nog veel kennis aangaande het plan in de
organisatie in de vorm van impliciete kennis. Dit deelproduct is ontstaan uit de vraag van de
praktijkbegeleider om structuur aan te brengen in het plan. In bijlage G is het deelproduct
opgenomen als ‘concept plan ZOT’.
In voorbereiding op de pilot zal er verder aan nog een derde deelproduct invulling gegeven worden.
Dat is een plan van aanpak, waarbij samen met de stakeholders en deelnemers van de pilot,
invulling gegeven zal worden aan hoe we de pilot gaan draaien. Dit plan zal aan de start van de pilot
een raamwerk bieden waarmee gestart wordt. Naarmate de pilot vordert, wordt gekeken waar
eventueel aangepast moet worden.
Vervolgens zal er een handeling geleverd worden tijdens de uitvoering van de pilot. Hierbij zullen er
vanuit de praktijk gegevens verzameld worden, welke vervolgens gebruikt kunnen worden om
invulling te geven aan het beroepsproduct. Dit deelproduct is in bijlage F opgenomen als ‘handeling
– pilot’.
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Tot slot wordt er als beroepsproduct een implementatieplan opgeleverd, aan de hand waarvan de
opdrachtgever de overstap kan maken naar de tweede fase van het implementatietraject.
2.5.2 Eisen en randvoorwaarden
Aan de deelproducten zitten eisen en randvoorwaarden gesteld. In deze sub‐paragraaf worden deze
eisen en randvoorwaarden benoemd. Hierin is invulling gegeven middels gesprekken met de
opdrachtgever en relevante stakeholders. Middels deze gesprekken zijn de eisen, wensen en
verwachtingen met betrekking tot de organisatie‐ en onderzoeksdoelstelling, in kaart gebracht. De
VoC met betrekking tot de organisatiedoelstelling biedt een mooie overstap naar het eerste
deelproduct, namelijk structuur aanbrengen in het plan betreffende de zelforganiserende teams.
De eisen, wensen en verwachtingen zijn middels een Voice of the Customer (VoC) tabel opgenomen
in bijlage H.

2.6 Methodologische verantwoording vraagdefinitie
2.6.1. Kennistoepassing
Bij de totstandkoming van de vraagdefinitie zijn er verschillende modellen en/of concepten gebruikt.
Hiervan wordt in deze paragraaf een beschrijving gegeven.
2.1.1. De 6W‐formule
Bij het beschrijven van de aanleiding van dit vraagstuk is de 6W‐formule van Verhoeven (2014)
toegepast. Deze formule is geïntroduceerd door Michelbrink (2002, p. 62) als de 5W2H‐methode. In
het boek ‘Wat is onderzoek?’ (2014) heeft Verhoeven dit vertaald naar de 6W‐formule. De 6W‐
formule is voor dit vraagstuk boven de 5W2H‐methode verkozen, omdat het ‘2H’ gedeelte van
Michelbrink’s methode minder van toepassing is op dit vraagstuk. De 2H staat voor ‘Hoe vaak’ en
‘Hoeveel’. Er zou hier invulling aan gegeven kunnen worden door te kijken naar het aantal
momenten dat er onnodig onderhoud gepleegd wordt, of wanneer er een storing ontstaat doordat
het netwerk wegens het tijd‐gedreven preventieve onderhoud niet op het juiste moment
gecontroleerd is. Dit is echter één onderdeel van het probleem en dekt niet de gehele lading. Het
totale probleem is niet gebonden aan momenten waarop het zich voordoet. Het wordt continu
ervaren in de huidige situatie. Daarom is gekozen voor de 6W‐formule als hulpmiddel om de
aanleiding van het probleem in kaart te brengen. Zoals de naam al insinueert, maakt de formule
gebruik van 6 vragen, namelijk;
1. Wat is het probleem?
2. Wie heeft het probleem?
3. Wanneer is het probleem ontstaan?
4. Waarom is het een probleem?
5. Waar doet het probleem zich voort?
6. Wat is de aanleiding?
Na verkennende gesprekken met de opdrachtgever is er een duidelijk beeld ontstaan van de situatie,
waarmee invulling gegeven kon worden aan de probleemstelling.
De 6W‐formule stelt de gebruiker in staat om een goede probleemanalyse te formuleren. Dit is
nodig om het probleem scherp te krijgen en sturing aan het onderzoek te geven, aangezien vanuit de
probleemanalyse de centrale onderzoeksvraag geformuleerd wordt (afstudeersucces, 2014).
2.1.2. Stakeholdersanalyse & krachtenveldanalyse (Mendelow’s matrix)
Door invulling te geven aan de stakeholdersanalyse is duidelijk gemaakt welke stakeholders er zijn,
en welke relatie zij hebben, of belangen behartigen, t.o.v. het onderwerp. Hier is invulling aan
gegeven door middel van een tabel waarin wordt vermeld wie de stakeholders is, welke belangen de
stakeholder heeft, of deze direct of indirect invloed op het traject kan uitoefenen
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(primair/secundair) en vanuit welke positie de stakeholder is betrokken (intern/extern/inteface)
(projectmanagementsite, z.d.).
Vervolgens is er middels een krachtenveldanalyse een categorisering a.d.h.v. Mendelow’s matrix
(Oxford College of Marketing, z.d.) gemaakt. De positie waarop de stakeholder op de matrix
gealloceerd wordt, geeft aan op welke wijze er met de stakeholder omgegaan dient te worden
(Oxford College of Marketing, 2018). Stakeholders die groen op de matrix vermeld staan zijn
voorstanders en stakeholders die rood op de matrix staan zijn mogelijke tegenstanders van het
traject.
2.1.3 Mindmap & boomdiagram
Om de sleutelvariabele te operationaliseren is er gebruik gemaakt van een mindmap (Zie bijlage D).
De bedenker van de minmap, Tony Buzan, omschreef de mindmap als “A mindmap is a thinkingtool
that reflects, externally, what goes on inside your head. The mindmap is like a Swiss armyknife for
the brain” (Buzan,) “Een mindmap is een diagram voor het weergeven van taken, woorden,
concepten of items die gekoppeld zijn aan en gerangschikt zijn rond een centraal concept of
onderwerp met behulp van een niet lineaire grafische lay‐out die de gebruiker in staat stelt een
intuïtief kader op te bouwen rond een centraal concept” (mindmapping.com, z.d.).
Er is voor een mindmap gekozen om de verschillende aspecten van de ‘implementatie van
zelforganisatie’ schematisch te weergeven en om onderlinge relaties tussen de aspecten te kunnen
leggen. Literatuuronderzoek, deskresearch en gesprekken binnen de organisatie werden gebruikt
om invulling te geven aan de mindmap. Daarna kon er, met behulp van de mindmap, verder invulling
gegeven worden aan literatuuronderzoek.
Vervolgens is er middels een boomdiagram (zie bijlage E) verder structuur aan het
literatuuronderzoek gegeven en konden daarmee de verschillende indicatoren benoemd worden.
Deze verschillende indicatoren scheppen duidelijkheid aan waar invulling gegeven dient te worden
over de verschillende deelproducten.
2.1.4 Voice of the customer (VoC)
Door middel van een VoC tabel zijn de eisen, verwachtingen en wensen van de opdrachtgever en
relevante stakeholders in kaart gebracht. Hier is invulling aan gegeven middels gesprekken met de
opdrachtgever en met stakeholders die tot dusver hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het
plan.
De Voc is een tool die gebruikt kan worden om de eisen van de klant, in dit geval de opdrachtgever
en stakeholders, te vertalen naar concrete eisen waaraan het beroepsproduct dient te voldoen
(LeanSixSigmaPartners, z.d.). Door aan de hand van een VoC tabel de eisen, verwachten en wensen
ten opzichte van de onderzoeksdoelstelling in kaart te brengen, kan de VoC ook gebruikt worden om
een stap te maken naar het eerste deelproduct, namelijk structuur aanbrengen in het plan in
aanloop naar de pilot. De VoC geeft namelijk een overzicht van wat de startvoorwaarden voor de
pilot zijn, wat de stakeholders tijdens en aan het eind van de pilot wensen te behalen en welke
langetermijnvisie ze voor ogen hebben.

2.6.2. Gegevensverzameling en‐ analyse
In deze paragraaf worden de gegevensverzameling, en de analyse daarvan, methodologisch
toegelicht. Hieruit dient duidelijk te worden hoe het onderzoek is ontworpen en onder welke
omstandigheden de resultaten tot stand zijn gekomen.
De basis voor de vraagdefinitie werd gelegd door kwalitatieve dataverzameling middels
literatuuronderzoek, deskresearch en gesprekken met de opdrachtgever. Middels gesprekken met
de opdrachtgever kon invulling gegeven worden aan de aanleiding van het vraagstuk en werd er een
eerste overzicht gegeven van de aanwezige stakeholders die belang hebben bij de implementatie
van zelforganiserende teams.
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Verder werd er literatuuronderzoek en deskresearch toegepast. Beide vormen van
gegevensverzameling resulteren in secundaire data, welke gebruikt kan worden ter onderbouwing
van de vraagdefinitie. Het verschil tussen literatuuronderzoek en deskresearch, is dat bij
literatuuronderzoek de onderzoeker opzoek gaat naar theoretische of wetenschappelijke kennis, op
basis van wat onderzoekers in wetenschappelijke bronnen zeggen over een bepaald onderwerp, en
worden deze verschillende gegevens met elkaar vergeleken. Daarentegen wordt bij deskresearch
meer feitelijke of praktische informatie verzameld (24editor, 2019). Interne bedrijfsgegevens zijn
hier een voorbeeld van. Deskresearch is dan ook toegepast door verschillende
organisatiedocumenten die inzicht gaven in welke processtromen van de organisatie aangeraakt
worden door de implementatie van zelfsturende teams, in te zien.
De interviews hebben plaatsgevonden met de opdrachtgever en stakeholders die een bijdrage
hebben geleverd aan, of een belang hebben bij, de implementatie van zelforganiserende teams.
Deze stakeholders zijn geïdentificeerd middels de eerder benoemde verkennende gesprekken met
de opdrachtgever. Naast de opdrachtgever, Dhr. Hofstee, hebben er interviews plaatsgevonden met
Managers Expert Team; Dhr. Heijmans, Dhr. van der Zalm, Dhr. Takken en Dhr. Henning, Met Expert
Technician Dhr. van Drimmelen en met Dhr. Engels van de afdeling Technic Operations. Met deze
stakeholders heeft zowel een diepte‐interview (Losse, 2018), als half gestructureerde interviews
plaatsgevonden (Baarda, 2017).
De diepte‐interviews betroffen het werk en de bijdrage aan zelforganisatie van de desbetreffende
stakeholders. Er is hier voor een diepte‐interview gekozen omdat dit de kans bood verder op het
onderwerp in te gaan en door te vragen. Daarnaast kreeg de betreffende respondent kans tot eigen
inbreng. Hierdoor ontstond er een duidelijkere weergave van de achterliggende ideeën en
opvattingen betreft zelforganiserende teams en leverde dit een bron van kennis voor de
operationalisatie en daarmee ook voor verder literatuuronderzoek. Apart van diepte‐interviews,
hebben er ook half‐gestructureerde interviews plaatsgevonden. Hierin werden de eisen, wensen en
verwachtingen van de stakeholders met betrekking tot de onderzoeksdoelstelling en
organisatiedoelstelling in kaart gebracht. Er is gekozen voor een half gestructureerde vorm omdat
dit de onderzoeker de ruimte gaf om waar nodig door te vragen, maar ook om concreet invulling te
geven aan de eisen, wensen en verwachtingen van de stakeholders voor dit deelproduct.
Het vraagstuk richt zich op de implementatie van zelforganiserende teams. In de literatuur wordt
zowel over zelforganiserende teams als zelfsturende en autonome teams gesproken. In de literatuur
bestaan er verschillende opvattingen over de definities van deze begrippen. In overleg met de
opdrachtgever is a.d.h.v. de literatuur een keuze gemaakt om een definitie aan zelforganiserende
teams te haken. Deze definitie is vermeld in paragraaf 2.4 ‘Literatuurverkenning vraagstuk’.
Het literatuuronderzoek heeft in de start van dit vraagstuk plaatsgevonden door middel van de quick
& dirty methode. In deze oriënterende fase is met een beperkt aantal zoektermen naar informatie
gezocht. Vervolgens heeft er verder literatuuronderzoek plaatsgevonden door middel van de
sneeuwbalmethode. Bij deze methode is er naar literatuur uit een verder verleden gezocht via de
literatuurverwijzingen in de literatuur die middels de quick & dirty methode gevonden is (rug, 2019).
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2.7. Reflectie vraagdefinitie
Voor de start op 25 januari dacht ik de aanleiding achter het vraagstuk en het op te leveren
beroepsproduct al aardig voor ogen te hebben. Echter na er door Dhr. Dag erop te zijn gewezen om
duidelijk af te stemmen wat er daadwerkelijk van mij verwacht wordt, meer op de aanleiding van het
probleem in te gaan en mij in te lezen in het vraagstuk, ben ik dat gaan doen.
Het bleek goed advies. Er ontstond bij mij aan het begin van de eerste week enige onduidelijkheid na
het eerste reguliere overleg met Dhr. Hofstee. Echter na van hem interne documenten aangaande
het vraagstuk te hebben ontvangen en een goed vervolggesprek de donderdag daarna te hebben
gehad, werden zaken steeds duidelijker. Dankzij beide kon ik a.d.h.v. de 6W‐formule de aanleiding
duidelijk op papier zetten. Verder kwamen de direct en indirect betrokken stakeholders duidelijker
in beeld en kon ik starten met het inplannen en voorbereiden van gesprekken met stakeholders. Ik
heb ervoor gekozen deze gesprekken per stuk in twee delen te splitsen. Het eerste deel betrof een
diepte‐interview aangaande de functie en de bijdrage van de betreffende stakeholder aan de
implementatie van zelforganiserende teams. Dit verbreedde mijn kennis van de organisatie en stelde
mij in staat dieper op de stof in te gaan. Daarnaast hielp het mij om meer inzicht te krijgen in het
plan van zelforganisatie. Dit is waardevolle kennis voor het tweede deelproduct wat is ontstaan uit
de vraag van de opdrachtgever om structuur in het plan aan te brengen.
Het tweede deel van de interviews was in een semigestructureerde vorm, waarbij ik informeerde
naar de eisen, wensen en verwachtingen van de stakeholders. De eisen die de stakeholders hierbij
hebben aangegeven vormt nu een bron van input voor het concept plan.
Gedurende dit gehele proces werden zaken steeds duidelijker naarmate het proces vorderde. Ik
bleef mij echter focussen op wat nog niet duidelijk was. Hierdoor verloor ik wat behaald was uit het
oog en zag ik alleen nog maar wat gedaan moest worden. Hierdoor ontstond er bij mij een gevoel
van ‘haast’ waardoor ik meer nadruk ben gaan leggen op het geven van invulling aan het tweede
deelproduct in de praktijk en daarbij het proces een beetje uit het oog verloor..
Een belangrijk aandachtspunt voor mijzelf is dat de rest van het praktijkproces, naast het vooruit
kijken, meer nadruk leg op het terugkijken zodat ik mij beter bewust ben van de plek in het
praktijkproces waar ik sta.
Koppeling beroepscompetenties
In de reflectie dient naar voren te komen wat de relatie van het vraagstuk is met de competenties of
leeruitkomsten uit het opleidingsprofiel. Hieruit zijn drie competenties gekozen die meegenomen
worden als persoonlijk ontwikkelpunt en waarmee en link wordt gelegd naar het praktijkproces.
Het eerste onderdeel waar ik mij op wil focussen gedurende mijn afstudeertraject is de
bedrijfskundige handeling ‘veranderen’. Hierbij dient de bedrijfskundige professional een integrale
en op draagvlak gerichte aanpak te hanteren. Ik denk dat dit goed van toepassing op dit traject is
aangezien de implementatie, in de kern, een verandering is. Ik benoem specifiek veranderen omdat
daar mijn persoonlijke interesse naar uit gaat en dit de processtap in de gehele handelingscyclus is
die centraal staat in dit vraagstuk. Stilstaan is tegenwoordig achteruitgang en ik denk dat kunnen
veranderen, en deze verandering kunnen begeleiden als (young) professional, van grote waarde zal
zijn in de komende jaren.
Gedurende de pilot zal er een cyclus ontstaan van uitproberen – ervaren – aanpassen, oftewel
veranderen, – en weer uitproberen. Hierbij zal het proces van veranderen begeleid en vastgelegd
moeten worden om tot een betere situatie te komen. Hierbij zal communicatie met de stakeholders
vanuit verschillende lagen in de organisatie en de onderlinge afstemming daarvan erg belangrijk zijn.
Hiervoor zal er vormgegeven worden aan een communicatiestructuur in het plan van aanpak. Het
doel is om het beroepsproduct concreet aan te kunnen geven waarin veranderd is.
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Verder wil ik aandacht besteden aan het bedrijfskundig beredeneren. In het opleidingsprofiel wordt
‘kritisch denken’ benoemd als “het eerste gereedschap dat bovenin de toolbox van de
bedrijfskundige moet liggen”. Bedrijfskundig redeneren wordt omschreven als “het continue proces
van gegevensverzameling en analyse, gericht op vragen en problemen van een organisatie en diens
stakeholders. Het is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan
bedrijfskundige kennis. Zo kunnen bedrijfskundigen goed onderbouwen welke interventies zij moeten
inzetten en welke vervolgstappen ze moeten nemen” (Peterman et al., 2018, p. 23) . Deze
vaardigheid zal terugkomen in de pilot waar continu middels sprint aangepast zal worden aan wat in
de praktijk gemerkt wordt, waarbij een link gelegd wordt aan de bedrijfskundige kennis en theorie
uit de literatuur. Ook hier zal het opzetten van een communicatiestructuur in terugkomen. Hierin
zullen de ervaringen van de technicians gedurende de pilot vastgelegd worden, waarbij ik een
koppeling kan leggen naar de theorie uit de literatuur.
Tot slot wil ik aandacht besteden aan verbinden en schakelen. Tijdens het praktijkproces zal
informatie verzameld moeten worden bij stakeholders uit verschillende lagen van de organisatie.
Datzelfde geldt voor het rekening houden met eisen en verwachtingen. Hier zal tussen geschakeld
moeten worden tijdens de pilot en er moet voor gezorgd worden dat deze eisen en verwachtingen
op elkaar afgestemd worden. Dit betekent dat ik in tijdens de pilot en de eisen en verwachtingen van
stakeholders in oog moet houden, maar de ook de ervaringen en de lessons learned uit de pilot zal
moeten delen met de omgeving.
Persoonlijke ontwikkelpunten
Voor de duur van het praktijkproces zijn drie persoonlijke ontwikkelpunten gekozen waar aan
gewerkt en aan het van het praktijkproces gereflecteerd zal worden. Mijn eerste ontwikkelpunt is
flexibiliteit. Ik merk dat ik vast zit in een rigide denkwijze of opstelling. Ik moet mij flexibeler
opstellen naar mijn situatie en aan de hand van de werkwijzen en gedragingen van de mensen om
mij heen, zodat ik mij daar aan kan aanpassen. Dit is een punt waar mijn praktijkbegeleider mij
feedback over heeft gegeven en wat ik deswege als verbeterpunt heb opgenomen. Ook omdat ik
mijzelf erin kon vinden. Ik zal gedurende het praktijkproces meer rekening houden met wie ik
tegenover bij heb en, in de voorbereiding daarop, met mijn begeleider afstemmen hoe ik het beste
met de situatie om kan gaan. Daarnaast zal ik proberen mij los te weken van mijn eigen vertrouwde
denkwijzen of werkpatronen, maar meer open te staan voor nieuwe dingen.
Verder zal ik mij focussen op een assertieve houding. Ik ben een denker. Ik denk veel na over wat de
beste weg is. Hierbij komt ook een stuk onzekerheid kijken. Wat is namelijk nou eigenlijk ‘het beste’?
Hierdoor ben ik soms afwachtend op wat voor info nog verder komt, of wat de meningen van
anderen zijn. Ik wil meer een doener worden. Op een gegeven moment is er genoeg nagedacht en
moet je doen. Fouten die ik eventueel maak, worden ervaring en zullen alleen maar bijdragen aan
mijn groei. Daarom zal ik, als ik iets niet weet, de vraag stellen bij de stakeholders die hebben
aangegeven altijd te willen helpen, in plaats van zelf erover na te blijven denken. Vragen is namelijk
niet fout.
Tot slot zal ik mij richten op verbale communicatie. Ik neig, in het verbaal overbrengen van
concepten of ideeën, mijzelf voorbij te praten. Ik dien zaken concreter te benoemen en bij de kern te
blijven. Oftewel, sneller ‘to the point’ komen. Zo kan ik duidelijker overkomen. Omdat dit een
verbeterpunt is wat wordt ervaren door gesprekspartners, is het een verbeterpunt waar ik,
gedurende het praktijkproces, structureel feedback over zal vragen. Het doel is om aan het einde
van het praktijkproces een, voor gesprekspartners, merkbare verbetering heb gemaakt in het ‘to the
point’ komen in mijn communicatie.
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3. Concept plan
Het tweede deelproduct ‘concept plan’ is voortgekomen uit de vraag van de opdrachtgever om
structuur aan te brengen in de verschillende onderdelen van het plan die zich al binnen de
organisatie bevonden. Hier is invulling aan gegeven door verschillende stakeholders binnen de
organisatie. Dit had echter als resultaat dat ‘het plan’ aangaande de zelf organiserende teams zich in
verschillende documenten bevond waardoor het aan duidelijkheid en structuur ontbrak.
Daarom is er, middels deze verschillende documenten, invulling gegeven aan één gestructureerd
document zodat alle informatie op één plek te vinden is. Hierbij is er een link naar de theorie gelegd
om te waarborgen dat wat in de praktijk gebeurd, raakvlak blijft houden met de theorie.
Parralel hieraan is onderzocht welke eisen en randvoorwaarden er door stakeholders gesteld
worden en wat voor gevoel er bij deze mensen leeft.
Vervolgens is zijn deze verworven inzichten naast elkaar gelegd om te oordelen hoe de praktijk zich
vertaald naar de theorie en hoe er hiermee invulling gegeven kan worden op de wijze waarop de
pilot wordt uitgevoerd.
Hiervoor zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit de literatuur gesteld worden aan de
implementatie van zelf organiserende teams?
2. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit stakeholders gesteld worden aan de
implementatie van zelf organiserende teams?
3. Wat voor gevoel leeft er bij de deelnemers en hoe zouden zij invulling geven aan de
communicatiestructuur en kennisdeling in de pilot?
4. In hoeverre komt het praktijkproces, de literatuur, de eisen en wensen van de stakeholders
en het plan zoals daar tot dusver invulling aan is gegeven met elkaar overeen?

3.1. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit de literatuur gesteld worden
aan de implementatie van zelf organiserende teams?
In bijlage A is er een tekstuele weergave opgenomen, als resultaat op de analyse van de literatuur,
om een antwoord te geven op de vraag; ‘Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit de
literatuur gesteld worden aan de implementatie van zelf organiserende teams?’. In de het kader van
duidelijkheid en structuur zijn de eisen en randvoorwaarden vanuit de literatuur gegroepeerd en
onderstaand grotendeels in bullets weergeven. De groepering is, in tegenstelling tot bijlage A, niet
gebaseerd op de voorwaarden zoals erkend door Amelsvoort en Scholtes (2000), maar op de
boomdiagram die aan de start van dit onderzoek in de vraagdefinitie is opgesteld op basis van
eerder literatuuronderzoek en deskresearch. Hierbij is de boomdiagram uitgebreid met het aspect
‘teamtaken’.
Organisatorische randvoorwaarden
Ten eerste de eisen en randvoorwaarden betreft de organisatie en hoe de implementatie van zelf
organiserende teams beleefd dient te worden.
‐ De implementatie van zelforganiserende teams moet niet als kostenbesparing gezien
worden, maar als visieverandering.
‐ Het moet aansluiten op de kernwaarden, doelstelling en cultuur van de organisatie.
‐ De organisatie moet zich voor ogen houden dat de implementatie van zelforganiserende
teams tijd kost.
‐ Het topmanagement en de organisatie dienen gecommitteerd te zijn aan het project en
dienen meegenomen te worden in de communicatie van het verandertraject. Dit helpt bij
het creëren van de juiste omgeving en voorkomt ‘bemoeienis’.
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‐

‐

Men moet zich realiseren dat werken met zelforganiserende teams continu veranderen
betekent. De omgeving veranderd, technologie veranderd, klanten en de klantvraag
veranderen, teams kunnen van samenstelling veranderen en mensen passen zich continu
aan. Hierdoor zal er continue gekeken moeten worden naar wat de juiste aanpak, werkwijze
en teamsamenstelling is.
Men moet zich er bewust van zijn dat er geen ‘gouden aanpak’ voor het implementeren van
zelforganiserende teams bestaat. Het is maatwerk, waarbij het gaat om de vraag wat en
hoeveel de organisatie aan de medewerkers gaat overlaten. Die vraag, en de manier waarop
daar invulling aan gegeven kan worden, verschilt per organisatie. Ook de eisen en
randvoorwaarden vanuit de literatuur dienen als handvat gebruikt te worden. de invulling
daarvan verschilt per organisatie.

Van belang om apart te noemen is de importantie van het aangeven van kaders. Na het geven van
vertrouwen, is het formuleren van duidelijke kaders de belangrijkste taak van het management.
Binnen deze kaders dienen de teams de speelruimte te hebben en over voldoende
regelmogelijkheden en bevoegdheden te beschikken om hun taken zelfstandig uit te voeren. Hierbij
wordt benoemd waar het team zelf toe bevoegd is, waarin zij moeten samenwerken met de lijn of
ondersteunen en waarin zij niet bevoegd zijn. Dit is de reden waarom er geen gouden aanpak
bestaat. Wat de organisatie kan loslaten, hoe er dus invulling aan bovenstaande zaken gegeven kan
worden en hoeveel autonomie er dus aan de teams gegeven kan worden, verschilt per organisatie.
Het is echter zo dat het regelvermogen van een team, binnen de kaders, zo hoog mogelijk dient te
zijn. Er dient zo min mogelijk van bovenaf vastgelegd te worden. De kaders zijn vastgesteld en
daarbinnen beschikt het team zelf over het vermogen om zaken zelf te regelen, c.q. te organiseren.
Verder dient het management invulling te geven aan een paar zaken. Ten eerste is dat selectie. Er
dient naast duidelijk te zijn waarop geselecteerd wordt, bij het opstellen van de kaders besloten te
worden waar de bevoegdheid ligt.
Verder dient er rekening gehouden te worden met de training van de teamleden voor de
veranderingen waar ze mee te maken krijgen bij de overgang naar de zelforganiserende teams.
Daarnaast moet stilgestaan worden bij een beoordelings‐ en beloningssysteem, waarbij er zowel
spraken is van een groepsbeoordeling, om teamleden uit te nodigen bij te dragen aan het
teamproces, deze te verbeteren en om de onderlinge samenwerking te versterken, als een
individuele beoordeling om teamleden ook uit te nodigen om zich verder te ontwikkelen/
Teamtaken
‐ Taken dienen ‘compleet’ te zijn. Taken zijn compleet wanneer het team, binnen de kaders
van de organisatie, bevoegdheid krijgt over plannen van het proces, het bijsturen van het
proces, het oplossen van problemen/ verstoringen in het werkproces en het bewaken &
verbeteren van de teamprestatie.
‐ De taak van het team bestaat uit taken die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Hiermee zijn de
uitvoerende teamleden ook sterk van elkaar afhankelijk doordat ze elkaar nodig hebben om
hun doelen te bereiken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt uit, en invulling gegeven aan,
uitvoerende taken, regel(ende) talen en uitvoerende taken.
‐ Voor de teamleden dient duidelijk te zijn welke (uitvoerende) taken onder de
verantwoordelijkheid van het team vallen. Dit zijn het primaire proces en de daarbij horende
deelactiviteiten. Lettend op input, output en benodigde middelden en informatie.
‐ A.d.h.v. de uitvoerende taken kunnen de regeltaken vastgesteld worden;
‐ grensregeling. het regelen van de aanvoer en afvoer van materialen, producten hulp‐
middelen en uitval,
‐ organiseren. het afstemmen van de taken op elkaar, het voorbereiden van de
werkzaamheden, het stellen van normen, vaststellen van werkwijze, en
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‐
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‐

Team
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐

ondersteunen. het zorgen voor de juiste condities van de apparatuur en opleidingsniveau
van mensen.
Coördinerende rollen worden benoemt en toebedeeld. Specifieke coördinerende
onderdelen worden bij een teamlid belegd. Hierdoor is het duidelijk wie, voor een specifiek
onderdeel, intern en extern aanspreekpunt is (Single Point Of Contact; SPOC), de
besluitvorming rond dat onderdeel organiseert (waarbij het team als geheel besluiten
neemt), de voortgang van de uitvoering bewaakt en initiatief neemt tot verbeteren.
In het kader van duidelijkheid en structuur dienen taken toegewezen te worden aan
teamleden.
Er is duidelijk over hoeveel capaciteit er nodig is voor een taak.
Taken dienen aan een meetbaar resultaat gekoppeld te zijn. Dit kan middels prestatie
indicatoren.

Het team bestaat uit 4 tot 20 personen. Bij meer of minder teamleden ontstaat er een risico
op het ontstaan van verdeling binnen het team of kwetsbaarheid wanneer een teamlid
uitvalt.
De voorkeur gaat uit naar een divers team met verschillende competenties.
Met taken en bevoegdheden vastgesteld, kunnen er rollen verdeeld worden binnen het
team. Dit kadert af welke taken en verantwoordelijkheden bij welk teamlid horen en creëert
duidelijkheid en structuur.
Binnen de samenstelling van het team moeten er vervangingsmogelijkheden bestaan in
geval van uitval.
Het is van groot belang dat het team weet waar ze naartoe werken en wat er van ze
verwacht wordt. Het hebben van een duidelijke doelstelling is hier een must, aangezien het
mensen het bewustzijn geeft om naar een resultaat toe te werken (Braam, 2005). Het is ook
essentieel dat dat de teamleden achter deze doelstelling(en) staan. Vandaar dat ze
betrokken moeten worden bij het opstellen hiervan.
Het is van belang dat er een coöperatieve samenwerkingsstructuur wordt gevormd (Van
Amelsvoort, 2000). Medewerkers moeten elkaar als gelijkwaardige beschouwen. Effectieve
samenwerking vereist wederzijdse betrokkenheid, afhankelijkheid en vertrouwen (Lewin,
1951).
Hiervoor is het ook van belang dat er psychologische veiligheid bestaat binnen het team
(Edmondson, 1999). Oftewel teamleden voelen zich vrij om feedback te geven en te vragen,
om vragen te stellen die wellicht als ‘gek’ geïnterpreteerd kunnen worden, om meningen en
ideeën te delen die compleet de andere kant op gaan dan de rest van het team en hierbij
het vertrouwen hebben dat ze voor deze dingen niet ontweken of negatief beoordeeld
zullen worden door hun teamleden.
Er dient openheid van communicatie te bestaan. Zowel bij interne als externe communicatie.
Bestaande overlegstructuren moeten e.v.t. aangepast worden. Bij een overleg tussen
samenwerkingsverbanden kan bijvoorbeeld een onderscheid tussen communicatie binnen
het team, tussen zelf organiserende‐ en ondersteunende teams, teamleiders/coaches en
eventuele teams die een ploegendienst delen zinvol zijn (Van Jaarsveld en Van Amelsvoort,
z.d.).

Leidinggeven/ coachen
‐ De rol van de leidinggevende verdwijnt niet. Deze wordt juist groter naarmate er meer
autonomie weggegeven wordt.
‐ De traditionele rol van de leidinggevende veranderd. Van top‐down communicatie naar een
de rol van een teamcoach.
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Als leidinggevenden dien je volgens Thunnissen naast het team te gaan staan en je
medeverantwoordelijk voor de werkzaamheden en ontwikkeling van het team te voelen. In
de praktijk zijn leidinggevenden veel met teams in gesprek over waar de teams mee bezig
zijn en vooral wáárom de teams bepaalde keuzes maken. ‘niet om mensen ter
verantwoording te roepen, maar om samen te kijken welke keuzes aansluiten bij ‘de
bedoeling’ van het team en de organisatie”(Derksen, 2019).
In de coaching probeert de coach het team te versterken en richt de coaching dus op het
team als geheel. In zelf sturende of ‐organiserende teams, wil je dat de teamleden in staat
zijn om elkaar aan te spreken en te begeleiden bij minder goed functioneren. Indien een
leidinggevende ervoor kiest om medewerkers één‐op‐één te coachen en sturen, bestaat het
risico de ontwikkeling van het team te ondermijnen.
Als coach wil je dat het team zich ontwikkelt om als ‘collectief brein’ te functioneren. In dat
geval hebben de teamleden het vermogen om gezamenlijk hun vaardigheden naar een
hoger niveau te tillen.

3.2. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit stakeholders gesteld
worden aan de implementatie van zelf organiserende teams?
Hieronder wordt een weergave gegeven van de randvoorwaarden die verschillende stakeholders
binnen de organisatie hebben gesteld aan de implementatie van zelf organiserende teams in de pilot
en wat die randvoorwaarden inhouden. Verder is er onderzocht welk gevoel deelnemers voor de
start van de pilot bij zelf organiseren hadden, met welke vragen zij zaten en hoe zij invulling zouden
geven aan de pilot.
Organisatorische randvoorwaarden
Uit de interviews met de stakeholders is één van de meest benoemde zaken de gebiedsindeling. Het
definiëren van de gebieden op basis van de netwerkstructuur is een van de meest belangrijke
onderdelen van de verandering die plaatsvindt. Door deze vast te stellen, wordt er ook duidelijkheid
en structuur gecreëerd. Voor de teams is het namelijk letterlijk waar hun verantwoordelijkheid
eindigt. Er wordt namelijk de verantwoordelijkheid voor een afgebakend stuk netwerk bij een team
gelegd. Stakeholders lieten ook weten dat, om deze verantwoordelijkheid te dragen en binnen dat
afgebakende stuk netwerk zelf te kunnen organiseren, teams inzicht in gegevens nodig hebben.
Verder was ‘kaders en doelstellingen’ een belangrijk onderdeel voor de stakeholders. Veel
stakeholders stelden nog daarboven dat zelf organiseren iets is waar men in moet geloven en
gedragen moet worden in de cultuur van de organisatie, maar de kaders vaststellen is belangrijk om
de duidelijkheid en structuur voor de teams vast te stellen. Wat zijn namelijk de kaders waarbinnen
zij zelf kunnen organiseren.
De doelstellingen werd als net zo belangrijk gezien. Deze dienen vanuit de teams zelf te komen.
Indien doelstellingen opgelegd worden zou dit tegenstrijdig zijn met zelf organiseren en dit is juist
waar de organisatie afstand van wil doen. Dit dienen echter meetbare doelen te zijn.
Dat koppelt namelijk goed door op het volgende punt, namelijk de rapportage. Voor de stakeholders
is het van belang dat men aan de buitenwereld kan laten zien wat bereikt is met de zelf
organiserende teams. Niet alleen in de Heartbeat (VodafoneZiggo term voor hoe medewerkers zich
voelen), medewerkerstevredenheid, gevoel van eigen bijdrage, oftewel het ‘mens‐aspect’, maar ook
in cijfers. Namelijk dat het netwerk beter presteert, minder storingen plaatsvinden en minder
klantklachten binnenkomen.
Tot slot zien de stakeholders communicatie als een belangrijk onderdeel van zelf organiseren. Hierbij
wordt dan specifiek gedoeld op de communicatielijnen naar de relevante stakeholders, maar ook
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tussen de zelf organiserende teams en de afdelingen en ondersteunende teams die daar raakvlak
mee hebben.
Teamtaak
Zoals ook bij organisatorische randvoorwaarden vermeld, is het voor de stakeholders belangrijk dat
men de verantwoordelijkheid voelt voor een afgebakend stuk netwerk en daar trots op is.
Hierbinnen is een meetbaar doel gesteld, waarbij technicians meer mandaat hebben en zelf, binnen
de kaders van de organisatie, bepalen hoe ze hun werk uitvoeren. Hierbij is het belangrijk dat een
ieder weet wat van hem wordt verwacht en wat technicians van elkaar kunnen verwachten.
Team
Op het moment dat de interviews werden afgenomen, in aanloop naar de pilot, was het voor de
respondenten voornamelijk belangrijk dat de teams compleet waren vóór de start van de pilot.
Hiermee werd gedoeld op een team van +/‐ twaalf regio technicians en drie expert technicians
verdeeld over twee sub teams.
Stakeholders benoemde hierbij de rol van de planner in het team. Deze zou binnen preventief
onderhoud niet nodig zijn, maar indien een zelf organiserend team andere werkstromen adopteert,
is dit wel nodig. Hierbij stellen de respondenten dat goede communicatie tussen de planner en het
team van groot belang is. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worde dat er zowel een expert
als regio planner bestaat. Met beide dient goed gecommuniceerd te worden.
Verder noemt met kennisdeling en doorgroeimogelijkheden. Door regio en expert samen te voegen
in één team, zou de scheidslijn tussen de twee moeten verdwijnen. Dit stelt een regio technician in
staat om te leren van een expert en in het hoofdnet (werkgebied van een expert) werkzaam te zijn.
Dit biedt voor de Senior technicians (hoogste gradatie van een regio technicians. Daaronder ligt
Medior en Junior) meer doorgroeimogelijkheden naar expert en promoot kennisdeling binnen het
team.
Leidinggeven/ coachen
Tot slot benoemde ook de respondenten de coachende manier van leidinggeven. Kern hierbij is
vraag en wedervraag toe te passen zonder direct een antwoord te geven. Dat de technicians zelf met
een antwoord dienen te koken wordt als een eis gezien.
Er dient volgens de respondenten ook ruimte te zijn voor eigen inbreng vanuit de technicians. Niet
dat er een werkwijze opgelegd wordt. Als coach dien je te faciliteren.

3.3. Wat voor gevoel leeft er bij de deelnemers en hoe zouden zij invulling geven
aan de communicatiestructuur en kennisdeling in de pilot?
Voor de start van de pilot hebben er twee groepsinterviews plaatsgevonden met technicians die deel
zouden gaan uitmaken van de twee teams in de pilot. De transcripties van deze gesprekken zijn
opgenomen in bijlage S en T.
Uit de gesprekken kan geconcludeerd worden dat de desbetreffende technicians de verandering
positief tegemoet zien. In de oude situatie werden teams vier weken op het onderhoud geplaatst,
waarna een nieuw team hiervoor in de plaats kwam. De technicians gaven aan dat dit te kort is om
een goed team te vormen en te kort is om het netwerk goed in orde te krijgen. Het ontbreken van
een overdracht en duidelijke communicatie van wie wat gedaan heeft gedurende deze vier weken
speelt hier ook een rol in.
De organisatie werd, voor aanvang van de pilot, door de technicians ervaren als een grote, logge,
organisatie met lange lijnen, waarbij het lang duurt voordat je bij de juiste deur aanklopt en het nog
maar de vraag is of de deur wordt open gedaan.
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De technicians kaartte hierop aansluitend ook een aantal verbeter‐ en aandachtspunten aan die zij
zelf voor ogen hebben. Dit waren;
‐ Weten bij welke collega of afdeling aangeklopt moet worden wanneer een technician
problemen heeft.
‐ Kortere lijnen bewerkstelligen.
‐ Meer communiceren met collega’s. Zowel werk‐ als niet‐werk gerelateerd.
‐ Zorgen dat teamleden die normaal gesproken stil zijn, ook de kans krijgen om te spreken.
‐ Dat het werk afgemaakt kan worden en dat daar een goede rapportage op komt.
‐ Er moet besproken worden welke materialen ter beschikking worden gesteld en hoe hier,
gezien de capaciteit, mee omgegaan wordt.
‐ Het onderscheid tussen de ‘rol’ als technician en de rol als teamlid moet besproken worden.
In één van de interviews werd duidelijk dat de regio technicians een negatief beeld bij de expert
technicians hebben. Of dit wederzijds ook geldt is vooralsnog niet duidelijk. Hier zal gedurende de
pilot aandacht aan besteed moeten worden.
Verder werd in beide interviews duidelijk dat de technicians een zeer inhoudelijke en operationele
blik op de pilot hebben. Waarbij tijdens de interviews gespreksstructuur ter sprake kwam, keken de
technicians met hun blik naar een operationeel werkoverleg waar het werk inhoudelijk wordt
besproken. Het idee van een iteratieve leercyclus waarbij geëvalueerd, aangepast en opnieuw
uitgeprobeerd wordt, leefde nog niet bij de mannen. Zij zagen het verbeterproces nog niet.
Het concept van een gespreksstructuur met een team uit een andere regio, ten behoeve van
kennisdeling, werd door de heren ook niet als noodzakelijk gezien en werd in het interview geen
input voor geleverd over hoe dit vormgegeven zou kunnen worden.
Ook in de rolverdeling hadden zij met name werk gerelateerde rollen voor oog. Een teamrol als dat
van een voorzitter of groepswerker leefde op dat moment nog niet bij hun.
Beide teams gaven andere inzichten over hoe zij vorm zouden geven aan gesprekstructuur. Dit was
een voor het management wenselijke situatie. Beide teams dienen namelijk zelf hun gesprekken te
organiseren. Daarbij komt kijken dat zij in de pilot werkwijzen zouden kunnen vergelijken indien zij
zaken onderling verschillend doen. Er waren echter wel overeenkomsten tussen de twee interviews.
Onderstaand wordt weergegeven hoe een mogelijke overlegstructuur in beide interviews is
besproken:
Interview I:
Interview II
‐ Sub‐team wekelijks contact (vrijdagmiddag
‐ Dagelijks ’s ochtends halfuurtje dag start
borrel). Eerst formeel en daarna babbelen
binnen sub‐team. Meetapparatuur
met elkaar. Kijken hoe het met elkaar gaat.
synchroniseren met de wijk, terugblikken en
Misschien in het begin vaker dan 1x per week
vooruit kijken.
en daarna naar wekelijks.
‐ Wekelijks teamoverleg op vrijdagmiddag
‐ Dagelijks een dag start m.u.v. mensen op
(e.v.t. niet iedereen samen, maar met een x
reactief. Reactief binnen team afwisselen
aantal gedelegeerden vanuit de sub‐teams.
zoals wachtdienstgebied afgewisseld wordt.
Technicians voorzien een overleg van +/‐ 15
‐ Teamoverleg met iedereen maandelijks. Iets
man als te veel.)
van maken om naar vooruit te kijken. Zien
‐ Mensen met dezelfde rol tussen 2 sub‐teams
toegevoegde waarde van met z’n allen bij
met elkaar in contact brengen. Frequentie
elkaar komen. Wel de angst dat het een
van overleg geen antwoord op. Van overleg
overkill wordt als zo’n overleg frequenter
wordt een verslagje naar de coach gedaan.
wordt gehouden.
‐ Technicians spraken de zorg uit dat ervoor
gewaakt moet worden dat ze niet tijd dat ze
met onderhoud bezig zouden moeten zijn,
spenderen aan overleggen en verslagen
schrijven.
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3.4. In hoeverre komt het praktijkproces, de literatuur, de eisen en wensen van de
stakeholders en het plan zoals daar tot dusver invulling aan is gegeven met elkaar
overeen?
Ter beantwoording van de vierde deelvraag zijn de resultaten van de deelvragen één tot en met drie
naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken om de overeenkomsten en verschillen in kaart te
brengen. Met deze inzichten is invulling gegeven aan het plan voor de implementatie van
zelforganiserende teams.
Organisatorische randvoorwaarden
Het gespreksonderwerp ‘zelf organiserende teams’ is begonnen bij het idee om de meerwaarde uit
de mens te gaan halen (zie inleiding portfolio). Dit is een visieverandering ten opzichte van de oude
situatie waarin technicians vastzaten in processen en procedures. Hiermee kent de praktijk raakvlak
met de randvoorwaarde vanuit de theorie om zelforganiserende teams niet als kostenbesparing,
maar als visieverandering te zien (Rijnconsult,2018). Het doel wordt echter wel benoemd als
‘effectiever & efficiënter onderhoud uitvoeren’ door de organisatie. Echter bij stakeholders leeft ook
het gevoel c.q. de wens om een betere situatie voor de technicians te bewerkstelligen.
Vanuit de theorie is een duidelijke randvoorwaarde dat zelf organiseren moet aansluiten op de
kernwaarden, doelstelling en cultuur van de organisatie (Rijnconsult, 2018). De respondenten zijn
hier minder bewust mee. Echter is er in het plan wel op papier gezet hoe zelf organiseren raakvlak
heeft met de waarden en doelstellingen van VodafoneZiggo. Deze invulling is te vinden in de bijlage.
In de praktijk wordt echter duidelijk dat er een cultuurverandering plaatsvindt middels zelf
organiseren, doordat managers meer de rol van coach op zich dienen te nemen.
Er dient ook het realisatiebesef te bestaan dat veranderen naar zelf organiseren tijd nodig heeft
(Rijnconsult, 2018). Een enkele stakeholder benoemde dit als “een eis is dat we niet over één nacht
ijs gaan”. Oftewel de verandering de tijd geven. De verandering tijd geven is ook in het plan
opgenomen. Waar teams normaal gesproken vier weken op onderhoud worden gezet, worden een
zelf organiserend team daar gedurende de pilot zes maanden op geplaatst.
Dit sluit aan op de randvoorwaarde uit de literatuur dat het management gecommitteerd dient te
zijn aan, en meegenomen moet worden in de verandering (Rijnconsult, 2018). Om deze redenen zijn
er niet alleen voor de technicians, maar ook bijscholingen voor het management opgenomen in het
plan. Verder is er invulling gegeven aan het opzetten van communicatielijnen waarin is opgenomen
welke stakeholders meegenomen moeten worden. Deze communicatielijnen zijn opgenomen in het
plan.
Een duidelijke overeenkomst tussen alle facetten is de invulling van kaders. De harde voorwaarde
vanuit de literatuur zijn duidelijke kaders waarbinnen zelforganiserende teams zelf organiserend
mogen zijn. Dit is een eis die ook duidelijk door de stakeholders is benoemd en is opgenomen in het
plan.
Wat voor de stakeholders juist een heldere eis was, maar niet specifiek in de literatuur wordt
benoemd, was een goede gebiedsindeling met een goede verdeling van het aantal ‘homes passed’
(het aantal huishoudens binnen een gebied die op het netwerk aangesloten zijn of kunnen worden).
Zonde hier invulling aan gegeven te hebben kan een pilotteam niet starten. De indeling hiervan is
opgenomen in het plan.
Verder is een randvoorwaarde uit de literatuur dat er duidelijke invulling wordt gegeven aan waar de
verantwoordelijkheid voor selectie ligt en hoe er invulling wordt gegeven een beoordeling en
beloning. Echter, daar dit nog een pilotfase betreft waaruit de toegevoegde waarde van
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zelforganiserende teams nog moet blijken, is hier nog geen invulling aan gegeven door de afdeling.
Dit is een onderdeel waar in de toekomst, in samenwerking met HR, invulling aan gegeven wordt
indien zelforganiserende teams vast onderdeel van de organisatie worden.
Tot slot is er door één van de stakeholders de harde eis gesteld dat teams inzicht in gegevens dienen
te beschikken middels, bijvoorbeeld, rapportagetools. Zij dienen namelijk over deze gegevens en
informatie te beschikken om in het werkveld hun beslissingen te kunnen maken. Dit komt overeen
met het ‘regelvermogen’ zoals benoemt door Van Amelsvoort en Scholtes (2000). Gedurende de
pilot wordt er een rapportagesysteem ontwikkeld. Wat er precies ontwikkeld wordt, is opgenomen
in het plan.
Team
Van groot belang in een team is dat er duidelijkheid en structuur voor de teamleden en betrokkenen
bestaat (Stewart en Barrick, 2000). Een manier waarop hieraan invulling gegeven kan worden is een
rolverdeling. Van Jaarsveld en van Amelsvoort (z.d.) stellen dat aan de hand van het proces invulling
gegeven kan worden aan een taakoverzicht. Wanneer de taken bevoegdheden van een team zijn
vastgesteld, kunnen binnen het team rollen toebedeeld worden om af te kaderen welke taken en
verantwoordelijkheden bij welk teamlid komen te vallen.
Het toebedelen van deze rollen zal in de praktijk niet opgelegd worden. Deze benoemen de mannen
zelf organiserend elkaar toe, naarmate zij praktijkervaring in de pilot hebben opgedaan.
Bij zelforganisatie komen er zaken bij medewerkers te liggen die ze voorheen niet hadden. Denk aan
de beslissingsbevoegdheid en de hogere mate van verantwoordelijkheid. Carson, Tesluk en Marone
(2007) benoemen dat doordat medewerkers hier op onbekend terrein treden en nieuwe taken
krijgen, er hierdoor de mogelijkheid bestaat dat er een gevoel van angst ontstaat. Een dergelijke
onveilige situatie kan de samenwerking belemmeren. Daarom is het van groot belang dat er een
veilige sfeer in het team bestaat, waarin de medewerkers sociale steun van elkaar krijgen. Carson,
Tesluk en Marone benoemen dat deze sociale steun voortvloeit uit wederzijdse betrokkenheid,
afhankelijkheid en vertrouwen, en dat dit inzet en samenwerking bevordert en het team het gevoel
geeft dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Lewin (1951) stelt dat deze zaken ook nodig
zijn voor effectieve samenwerking.
Communicatie is hierin van groot belang. Dat stellen zowel de theorie, de stakeholders als specifiek
de betrokken technicians. In het plan is middels input van de expert technicians opgenomen met
welke communicatielijnen er rekening gehouden moet worden. Voor de technicians is het van groot
belang dat zij korte lijntjes kunnen onderhouden met externe teams en afdelingen.
Van groot belang is dat er in deze communicatie en binnen de teams dus een gevoel van
psychologische veiligheid bestaat (Edmondson, 1999). Dit uit zich in het gevoel dat een teamlid zijn
of haar (alternatieve) mening of ideeën aan kan dragen en vragen te stellen in het team, wetende
dat de overige teamleden daar respectvol mee omgaan en hem of haar daar niet voor zullen
straffen.
Belangrijk voor de stakeholders was uiteraard dat de teams compleet waren vóór de start van de
pilot. De theorie gaf hierin aan dat de optimale omvang van een team uit vier tot twintig personen
bestaat, waarbij de voorkeur uitgaat naar een divers team met verschillende competenties. In de
praktijk hebben de coaches hier invulling aan gegeven door te informeren bij technicians wie
gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de pilot, en hier een selectie uit te maken om invulling te
geven aan een divers team. Hierin hebben de coaches een faciliterende rol op zich genomen om
complete en diverse teams samen te stellen. De onderlinge rolverdeling binnen het team, ligt echter
wel bij het team belegd.
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Wat zeer duidelijk werd in de groepsinterviews was dat er een afstand bestaat tussen de regio en
expert technicians. In een zelf organiserend team komen de twee samen en zou, wat betreft enkele
stakeholders, de scheidslijn tussen de twee moeten verminderen of zelfs weg zijn.
Dit promoot onderlinge samenwerking, bevordert de doorgroeimogelijkheden voor de regio
technicians, met name de seniors, en maakt kennisdeling mogelijk.
In dat laatste ligt een belangrijke overlap met de theorie. Namelijk dat een zelf organiserend team
als collectief brein moet kunnen functioneren en zichzelf omhoog kan tillen en kennis kan
uitbreiden. Door expert en regio samen te voegen ontstaat er een meer divers team, met een breder
scala aan kwaliteiten en competenties om invulling te geven aan de coördinerende taken die
voorheen alleen bij de experts belegd waren.
Teamtaak
Albas en Wijsman (2013) stellen dat het regelvermogen van een team zo hoog mogelijk dient te zijn
en dat er dus zo min mogelijk van bovenaf vastgesteld dient te worden. Dit regelvermogen heeft te
maken met de mate van autonomie die bij een team komt te liggen. Zoals eerder vermeldt is een
duidelijke kanttekening van Fousert (1996) dat de mate van autonomie, en daarmee het
regelvermogen, van een team per organisatie kan verschillen. Zo is dat ook bij VodafoneZiggo het
geval. In de oude situatie werden de worden technicians middels tickets aangestuurd door de
afdeling Technic Operations (TO). Zij ontvingen een ticket, kregen hier een bepaalde tijd voor om
deze af te ronden, voerde deze uit, meldde deze af zodra het probleem opgelost was of, indien de
technician het probleem niet kon oplossen, werd er aangegeven dat er een andere technician,
bijvoorbeeld een expert, naar moet kijken. Vervolgens zou daar weer een apart ticket voor
aangemaakt worden. Vervolgens kon de technicians weer door met een volgend ticket.
In de nieuwe situatie krijgt de technicians de verantwoordelijkheid om de afronding van zo’n ticket
zelf te organiseren. Dus wanneer er een expert nodig is, beschikt deze technicians over korte lijntjes
met de expert binnen zijn team om daarmee te schakelen. Daarnaast beschikt het zelforganiserende
team over de mogelijkheid om met TO de dialoog aan te gaan en, aan de hand van eigen inzichten
betreffende de eigen regio, te bespreken waar het beste onderhoud uitgevoerd kan worden.
Oftewel waar de prioriteit ligt. De sturing middels tickets blijft echter bestaan. De technicians krijgen
dus meer regelvermogen en autonomie, maar binnen de kaders van wat binnen de organisatie
mogelijk is.
Door deze verandering ontstaan er korte lijnen, en nieuwe/andere communicatielijnen. Daarbij dient
het team zelf te bepalen hoe zij invulling willen geven aan de rolverdeling binnen het team. Om dit
te kunnen doen dient voor het team helder te zijn wat precies hun teamtaak is. Deze teamtaak dient
de bestaand uit taken die sterk van elkaar afhankelijk zijn (Van Amelsvoort, Seinen, Kommers &
Scholten, 2003) en dient aan een meetbaar resultaat gekoppeld te zijn (Van Jaarsveld en Van
Amelsvoort, z.d.).
Volgens van Amelsvoort en Scholtes (2000) is een teamtaak compleet wanneer het team
bevoegdheid krijgt over het plannen van het proces, het bijsturen van het proces, het oplossen van
problemen/ verstoringen in het werkproces en het bewaken & verbeteren van de teamprestatie.
Hierbij richtte van Amelsvoort en Scholtes zich echter op zelfsturende teams, in tegenstelling tot
VodafoneZiggo die zich echter op zelf organiserende teams richt. Rekening houdend met de
kanttekening van Fouserts (1996) kan hier binnen de kaders van de organisatie hier echter wel
invulling aan gegeven worden.
Doordat de teams de dialoog aankunnen met TO, zijn zij in staat om voorstellen te doen aangaande
de planning en sturing van het proces. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en
storingen in het werkproces komt bij de technicians te liggen en dient deze, door goed te
communiceren en gebruik te maken van de korte lijnen, zelf binnen zijn team op te lossen.
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Daarnaast is het team compleet verantwoordelijk voor hun eigen prestatie en het verbeteren
daarvan.
Vanuit de stakeholders kwam een duidelijke eis dat de teams inzicht in gegevens moeten hebben om
beslissingen te kunnen maken in de taken die ze uitvoeren. Daarvoor wordt invulling gegeven aan
een rapportagesysteem. Met dit systeem krijgen de technicians inzicht in het netwerk. Aan de hand
van deze kennis kunnen zij de resultaten van hun werk meetbaar maken en meer geïnformeerd de
dialoog met TO aangaan.
Leiderschap
Uit de theorie wordt duidelijk dat bij het implementeren zelf organiseren, of een andere wijze van
autonomie laag in de organisatie beleggen, het een misconceptie is om te stellen dat de rol van de
leidinggevende verdwijnt. In tegendeel, deze wordt wellicht zelf groter. Bos, Vos en Thunissen
(2018) stellen dan ook “hoe meer zelfsturing, hoe groter de rol van de leidinggevende”.
Deze is echter wel onderhevig aan verandering. De leidinggevende neemt namelijk meer de rol van
een teamcoach op zich in een organisatievorm met zelforganiserende teams.
Volgens Thunissen (2019) dien je dan ook meer naast het team te gaan staan en je
medeverantwoordelijk voor de werkzaamheden en de ontwikkeling van het team te voelen.
De stakeholders uiten ook dat zij een coachende rol op zich moeten gaan nemen. Een rol waarin zij
vragen stellen en waarin de teams zelf met oplossingen moeten komen. Hierin moet er volgens de
stakeholders ook ruimte zijn voor inbreng vanuit de technicians.
In de praktijk wordt er per zelf organiserend team een coach aangewezen. Daarnaast worden deze
coaches en andere Betrokken leidinggevenden meegenomen in de verandering naar de rol van
coach middels een bijscholing.
Aandachtspunt in de coach van medewerkers is het onderscheid tussen individuele en
groepscoaching. Dee verschillen in grote mate van elkaar (Thunissen, 2019). In team coaching is
kennis van teamdynamiek nodig en dient een leidinggevende vaardig te zijn in het beïnvloeden van
teamprocessen en zijn/haar rol daarin. In zelf organiserende teams, wil je dat de teamleden in staat
zijn om elkaar aan te spreken en te begeleiden bij minder goed functioneren. Indien een
leidinggevende ervoor kiest om medewerkers één‐op‐één te coachen en sturen, bestaat het risico de
ontwikkeling van het team te ondermijnen.
Een team dient hierin duidelijke kaders te hebben die duidelijk maken binnen welke grenzen zij zelf
kunnen organiseren. Als coach houd je je dus bezig met de ontwikkeling van het team naar een
collectief brein wat zelf beslissingen maakt en zichzelf ontwikkelt. Hierbij monitort en stuurt het
management waar nodig op de kaders zoals deze gesteld zijn. Gezamenlijk vraagt dit de
ondersteunende en coachende leiderschapsstijl van de leidinggevende.
Communicatie van het plan
Hiermee is er invulling gegeven aan het plan voor de implementatie van zelforganiserende teams.
Hiervoor zijn vóór de start van de pilot, op 3 maart 2021, presentaties gegeven aan het MT van Regio
Noord, MT van Regio Zuid en het MT van Network & B2B, waarbij ook directeur van I&M, Mevr.
Hoebink aansloot. Deze presentatie is te vinden in bijlage X.
Tijdens deze laatste presentatie werd met Mevr. Hoebink afgesproken om Dhr. Hoencamp, CEO van
VodafoneZiggo, uit te nodigen om deel te nemen aan de kick‐off van de pilot op 22 maart.
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3.5.

Conclusie

Uit de theorie is gebleken dat er veel voorwaarden, waar invulling aan gegeven moet worden, aan
zelf organiseren hangen. Het stellen van kaders, en daarmee duidelijkheid en structuur creëren,
vertrouwen hebben, en als management een coachende rol aannemen zijn een paar van de
belangrijkste randvoorwaarden. Echter laten stakeholders weten dat men op een gegeven moment
wil beginnen. Ook wanneer nog niet overal tot in detail invulling aan is gegeven. Men wil de ervaring
in de praktijk opdoen en observeren waar nog beter invulling aan gegeven kan worden. De praktijk
laat echter zien dat het plan in het grootste gedeelte overlapt met de randvoorwaarden zoals die in
de theorie zijn gesteld.
In de praktijk spreekt men veelal uit dat de leidinggevende dient los te laten en dat de werknemers
zelf opzoek moeten gaan naar de antwoorden. Hier denkt men wel aan de faciliterende rol van de
coach van het vragen, doorvragen en stellen van wedervragen om de medewerkers verder te
brengen in het zelf organiserend team. In de theorie heeft men het in de rol van coach echter nog
meer over ‘naast het team gaan staan’ en je als coach ‘medeverantwoordelijk te voelen voor het
resultaat’. Het loslaten wordt niet zozeer genoemd. Sterker nog. Thunnisen benoemt letterlijk dat zij
leidinggevenden ziet loslaten, om vervolgens met beide handen het stuur weer te grijpen zodra er
zaken mis gaan.
Hoe dit zich verder in de praktijk ontwikkelt, zal in het derde deelproduct blijken. Daarnaast zullen
de coaches nog een bijscholing meemaken die specifiek op dit onderwerp ingaat.
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3.6.

Methodologische verantwoording concept plan

Om invulling te geven aan dit deelproduct is onderzoek verricht middels literatuuronderzoek en
interviews en focusgroepen met relevante stakeholders. In dit hoofdstuk licht ik de bruikbaarheid
van de toegepaste kennis en de gegevensverzameling en ‐analyse toe.

Deelvraag 1

Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit de literatuur gesteld
worden aan de implementatie van zelf organiserende teams?
Vraagtype:
Beschrijvende deelvraag.
Kernbegrip:
Eisen en randvoorwaarden.
Doel:
Kennis uit bestaande literatuur en onderzoeksresultaten verwerven om dit
te vergelijken met eisen en wensen van stakeholders en om theoretisch
correct invulling te geven aan ten eerste het plan voor de pilot, en ten
tweede het beroepsproduct.
Onderzoeksmethode: Literatuuronderzoek middels de sneeuwbalmethode, parelgroeien en
citatiezoeken.
Kennistoepassing ‐ Literatuuronderzoek
De benoemde bronnen bestaan uit (universitaire) publicaties, boeken en artikelen die op onderzoek
gebaseerde kennis verschaffen op het gebied van teams en zelfsturende‐, zelf organiserende‐ of
autonome teams. Een groot gedeelte van de gebruikte bronnen, zijn gekozen wegens het aantal
citaten in andere publicaties.
Veel onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op best practices uit de gezondheidszorg. Bij dergelijke
bronnen is de kern opgenomen en zijn dienst specifieke zaken achterwege gelaten.
Er is gekozen om de vijf voorwaarden zoals aangegeven door van Amelsvoort en Scholtes (2000) te
hanteren omdat dit een van de eerste gevonden publicaties was en dit structuur kon geven aan het
verdere literatuuronderzoek en het beantwoorden van de deelvraag. Om de structuur van het
onderzoek te handhaven, is er echter voor gekozen om in de verslaglegging van het deelproduct de
aspecten zoals benoemd in de boomdiagram te hanteren en waar nodig, wegens het komen tot
nieuwe inzichten, uit te breiden.
Gegevensverzameling‐ en analyse ‐ Literatuuronderzoek
Middels literatuuronderzoek is antwoord gegeven op de eerste deelvraag. Met de kennis uit
literatuur kon het plan theoretisch juist invulling gegeven worden en kan dit gedurende de pilot ter
vergelijking naast de praktijk gehouden worden.
Dit literatuuronderzoek is op verschillende wijze uitgevoerd. Middels de sneeuwbalmethode is
voortgebouwd op de verzamelde kennis uit de vraagdefinitie. Het nadeel van de sneeuwbalmethode
is echter dat de gegevens steeds meer gedateerd raken naarmate het literatuuronderzoek vordert.
Deswege is er naast de sneeuwbalmethode ook gebruik gemaakt van ‘parelgroeien’ en, het
tegenovergestelde van de sneeuwbalmethode, ‘citatiezoeken’.
Door ‘parelgroeien’ toe te passen is er aan de start van het literatuuronderzoek in de zoekresultaten
naar verschillende zoektermen gezocht. Hiermee kon er specifieker onderzoek gedaan worden naar
diverse begrippen die voor kwamen in eerdere bronnen.
Middels citatiezoeken werd er gezocht naar meer recente literatuur die publicaties, gevonden
middels de sneeuwbalmethode, hebben geciteerd.
Eenmaal verzameld zijn de gegevens samengevoegd in een datamatrix om aspecten en indicatoren
aan de verworven kennis te haken. Hiermee kan de kennis uit de literatuur in een later stadium
vergeleken worden met de praktijk en de eisen en wensen van stakeholders. De datamatrix is
opgenomen in bijlage B.
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Deelvraag 2

Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit stakeholders gesteld
worden aan de implementatie van zelf organiserende teams?
Vraagtype:
beschrijvende deelvraag.
Kernbegrip:
Eisen en randvoorwaarden.
Doel:
Achterhalen welke blik stakeholders, die hebben bijgedragen aan de eerste
onderdelen van het plan, op zelf organiseren hebben en welke eisen en
randvoorwaarden zij aan de implementatie van zelforganiserende teams
stellen.
Onderzoeksmethode: Semigestructureerde interviews.

Kennistoepassing ‐ Interviews
De respondenten bestonden uit de managers van de Expert teams en een Expert technician, die in
de aanloop naar de pilot invulling hebben gegeven aan verschillende onderdelen van het plan.
Aangezien de respondenten, middels deze inhoudelijke invulling, ook de mensen binnen de
organisatie zijn die op dat moment over meer kennis van zelf organiseren beschikten, is ervoor
gekozen om bij hun te verkennen aan welke eisen en randvoorwaarden er volgens hun voldaan zou
moeten worden om zelf organiserend te kunnen werken. De transcripties van deze interviews zijn te
vinden in bijlage C, D, E, F en G.
Gegevensverzameling‐ en analyse ‐ Interviews
Om antwoord te geven op de tweede deelvraag zijn interviews gehouden met relevante
stakeholders die gedeeltelijk invulling hebben gegeven aan het plan aangaande de implementatie
van zelforganiserende teams.
Deze interviews zijn middels een semigestructureerd wijze gevoerd met de respondenten. Er is voor
deze methode gekozen om, middels en doorvragen op gegeven antwoorden, meer kennis naar
boven te halen en meer naar de mening van de respondent te vragen.
De interviews zijn geanalyseerd door Aspecten en bijbehorende indicatoren aan de antwoorden van
de respondenten te haken. Hiervan is een overzicht opgenomen in bijlage X in tabelvorm.
Vervolgens is er invulling aan deelvraag 2 gegeven door, op een samenvattende wijze, per indicator
de verkregen kennis weer te geven in tekstvorm.

Deelvraag 3

Wat voor gevoel leeft er bij de deelnemers en hoe zouden zij invulling geven
aan de communicatiestructuur en kennisdeling in de pilot?
Vraagtype:
Beschrijvende deelvraag.
Kernbegrip:
Gevoel m.b.t. zelf organiseren, communicatiestructuur en kennisdeling.
Doel:
Achterhalen hoe de term ‘zelf organiseren’ leeft bij de (op dat moment
beoogde) pilot deelnemers en hoe zij, gezien de zelf organiserende aard van
het traject, zelf invulling zouden geven aan de communicatiestructuur en
kennisdeling binnen en tussen de zelforganiserende teams aangezien dit
belangrijke voorwaarden zijn voor het implementeren van zelforganiserende
teams en draaien van de pilot vanuit de opdrachtgever.
Onderzoeksmethode: Interviews

Kennistoepassing – semigestructureerde groepsinterviews.
Om antwoord te geven op de derde deelvraag is er gebruik gemaakt van groepsinterviews. Hierbij
bestonden de respondenten uit regio technicians die onderdeel van één van de twee zelf
organiserende teams zouden gaan uitmaken. Voor elk team wat zou gaan deelnemen aan de pilot is
één groepsinterview gehouden voor een totaal van twee interviews. Bij de interviews sloten de twee
coaches respectievelijk ook aan. De reden voor het aansluiten van de coaches was zodat zij zelf de
input van de technicians mee zouden krijgen en eventuele vragen konden beantwoorden.
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De reden dat er voor een groepsinterview is gekozen is zodat er in een respectievelijk kort
tijdstermijn meerdere technicians gesproken konden worden. Dat de respondenten tijdens het
interview ook op elkaars antwoorden konden reageren speelde ook een rol in de keuze. De reden
hiervoor was dat dit ook plaatsvindt in een zelf organiserend team. Daarom is er de keuze gemaakt
dit terug te laten komen in de dataverzameling.
Gegevensverzameling‐ en analyse – semigestructureerde groepsinterviews
Doordat er voor een groepsinterview is gekozen, ligt de validiteit per definitie lager, echter is hier
bewust voor gekozen wegens de redenen zoals genoemd bij ‘kennistoepassing –
semigestructureerde interviews’.

Deelvraag 4:

In hoeverre komt het praktijkproces overeen met de literatuur en de eisen
en wensen van de stakeholders?
Vraagtype:
Vergelijkende deelvraag
Kernbegrip
Eisen en wensen
Doel:
De verkregen kennis uit deelvragen één, twee en drie met elkaar vergelijken
en achterhalen hoe de input vanuit de stakeholders zich weerhoudt tot de
theorie. Met deze inzichten kon het concept plan indien nodig aangepast en
verder ingevuld worden in voorbereiding op de pilot. Hiermee wordt
onderbouwd dat (en hoe) de praktijk gebaseerd is op theoretische kennis uit
(wetenschaps)literatuur en eisen en wensen van stakeholders.
Onderzoeksmethode: Vergelijking van de resultaten van voorgaande deelvragen.
Kennistoepassing
Zie beschrijving deelvraag 1 tot en met 3.

Gegevensverzameling‐ en analyse
Om antwoord te geven op de vierde deelvraag zijn de uitkomsten van de overige drie deelvragen
naast elkaar gelegd en is, op basis van de benoemde aspecten en indicatoren, naar overeenkomsten
en verschillen tussen het literatuuronderzoek en de interviews gezocht.
Vervolgens is er middels deze verkregen kennis verder invulling gegeven aan het plan voor de
implementatie van zelforganiserende teams.
Daarnaast is de student aangesloten geweest op de wekelijkse project overleggen, waarin is
meegedacht en bijgedragen aan het plan door de verkregen kennis uit de theorie toe te passen in de
praktijk. De genomen besluiten tijdens deze overleggen zijn onderdeel van het praktijkproces en
worden meegenomen ter beantwoording van de vierde deelvraag.
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3.7.

Reflectie plan

Ik ben zeer tevreden met de invulling van de eerste deelvraag van dit deelproduct. Ik denk dat, door
gebruik te maken van verschillende theorieën van verschillende onderzoekers, er inhoudelijk goed
invulling is gegeven aan de deelvraag. Hierbij is er namelijk niet vanuit een eenzijdig perspectief
gekeken, maar is er alomvattend geschetst, met als resultaat dat er uitgebreid invulling is gegeven
aan de eisen en randvoorwaarden die aan zelf organiseren gekoppeld zijn. De belangrijkste
bevinding uit het literatuuronderzoek, is mijn inziens echter dat al deze eisen en randvoorwaarden
geen ‘gouden aanpak’ vormen. Het implementeren van een werkwijze waarbij medewerkers meer
autonomie krijgen, is voor elke organisatie anders. Dit maakt het een uitdaging, maar ook leuk.
De invulling van de tweede deelvraag ben ik ook tevreden over, maar ging naar mijn gevoel lastig.
Op het moment in de praktijk dat ik de interviews afnam, was ik zelf ook nog een beetje zoekende.
Niet zozeer aangaande kennis van zelf organiserend werken, maar meer organisatie specifiek.
Tijdens de interviews merkte ik dat veel van de respondenten op een meer inhoudelijke wijze vanuit
organisatorische randzaken naar de zelf organiserende teams keken, in plaats van op grote lijnen
waar aan voldaan moet worden om zelf organiseren tot een succes te brengen.
Dit maakte het voor mij in eerste instantie meer een uitdaging om duidelijkheid voor mezelf te
creëren. Toen ben ik het echter vanuit een ander oogpunt gaan bekijken, namelijk dat de twee
dataverzamelingsmethoden elkaar erg mooi aanvullen. Op sommige vlakken was de input van de
stakeholders aanvullend op die van de literatuur, op andere vlakken overlappend en waar
tegenstrijdigheid naar voren kwam werd een gesprekonderwerp in mijn overleggen met de
praktijkbegeleider en/of het projectoverleg.
Door in beide dataverzamelingsmethoden de structuur van de boomdiagram te hanteren, kon ik
makkelijker deze relaties tussen de twee leggen..
Er kwamen echter ook wensen van de stakeholders naar voren die van toepassing waren op het
implementeren van de zelforganiserende teams. Deze zijn meegenomen in de stakeholdersanalyse,
maar niet opgenomen in de invulling van het deelproduct ten behoeve van de onafhankelijkheid van
het onderzoek.
Dat gezegd hebbende, denk ik achteraf dat ik in mijn vraagstelling wellicht op een meer uniforme
wijze had kunnen hanteren, of de gesprekken juist meer richting de grote lijnen had kunnen duwen.
Tegelijkertijd waren de inhoudelijke voorbeelden erg waardevol om mijn begrip van de organisatie
te vergroten.
Wanneer naar de gegevens, verkregen middels de interviews, gekeken wordt, is wel te zien dat de
respondenten veelal dezelfde zaken hebben benoemd als het aankomt op zelf organiseren. Doordat
de verschillende respondenten aan verschillende onderdelen van het plan invulling hebben gegeven,
is te herkennen dat er onderscheid bestaat tussen de aspecten waar de respondenten de nadruk op
leggen, maar in de grote lijnen benoemen zij allen hetzelfde. Voor mij toont dit aan dat, wanneer het
onderzoek herhaald zou worden, dezelfde inzichten naar voren zouden komen en dat de verkregen
kennis valide is.
Middels het toepassen van verschillende dataverzamelingsmethoden, oftewel triangulatie, is de
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogt. Binnen het literatuuronderzoek zijn er
verschillende bronnen gebruikt om invulling te geven aan de randvoorwaarden die aan het
implementeren van zelf organiserende teams haken. Deze kennis is vergeleken met de
bedrijfsdocumenten betreffende zelf organiserende teams waar tot dusver invulling aan gegeven is.
Hiermee is er dus datatriangulatie toegepast. Vervolgens is deze data vergeleken met de kennis en
input van verschillende stakeholders, welke is verkregen middels kwalitatief onderzoek in de vorm
van semigestructureerde interviews. Tot slot zijn al deze verkregen inzichten met elkaar vergeleken
om theoretisch correct, en rekening houdend met de eisen en randvoorwaarden vanuit de
stakeholders binnen de organisatie, invulling te geven aan het plan.
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Als ik kijk naar mijn persoonlijke ontwikkelpunten, merkte ik dat het formuleren van deze
ontwikkelpunten en de totstandkoming van dit deelproduct nagenoeg overlappen. Daarom vind ik
het lastig om in zo’n korte periode in de tijd concrete verbetering aan te tonen.
Flexibiliteit, oftewel mij aanpassen aan wie ik tegenover mij heb, kon niet heel veel mis gaan. Ik zat
grotendeels op dezelfde lijn met de respondenten en kon, middels mijzelf vriendelijk en nieuwsgierig
op te stellen, wist ik goede interviews te houden en heb ik later de feedback ontvangen dat ik ook
een goede en enthousiaste indruk heb achtergelaten.
Wat betreft de assertieve houding, in de zin van minder lang nadenken en meer doen, merk ik hoe
lastig het is hierop te reflecteren. Wat ik wel merk is dat ik erg in de praktijk blijf zitten en
voornamelijk bleef nadenken hoe ik het proces op papier dien vast te leggen. Het hoeft niet in de tijd
gelijk te lopen, dat kan ook niet, maar ik had eerder voor mijzelf de knoop door kunnen hakken en
meer zaken op papier kunnen zetten. Dit is ook de feedback die ik van mijn praktijkbegeleider heb
mogen ontvangen. Het kan niet in één keer perfect. Lever wat op, vraag feedback en verbeter. Zo
kom je verder. Fouten zal je maken, en daar haal je ervaring uit.
Wat betreft mijn verbale communicatie, het ‘to the point’ komen, heb ik gemerkt dat er nog ruimte
voor verbetering is. Het naluisteren van de interviews bij het maken van de transcripties maakt
duidelijk dat ik er hier nog niet bewust genoeg mee bezig ben. Wat in een interview eigenlijk één
vraag is, verander ik in drie vragen met een lap tekst en uitleg van 30 seconden erbij. Dat is niet
concreet en nergens voor nodig. Specifiek aandachtspunt voor mij in komende interviews is dus om
mijn vragen concreet en in één of twee zinnen te formuleren.
Wat betreft mijn persoonlijke ontwikkelingsdoelen gedurende dit deelproduct. In het verloop van
het praktijkproces was ik al met de uitvoering van het eerste deelproduct bezig terwijl ik nog voor de
vraagdefinitie mijn persoonlijke ontwikkelpunten aan het overwegen was. Deswege lag het moment
van formuleren van de ontwikkelpunten en daarop reflecteren, in de praktijk zo dicht op elkaar dat
er weinig tijd voorbij is gegaan om concrete verbetering te kunnen benoemen.
Wat betreft de koppeling naar de beroepscompetenties. In het opleidingsprofiel bedrijfskunde staat
bij de bedrijfskundige handeling ‘veranderen’ vermeldt dat de bedrijfskundige professional een
integrale op draagvlak gerichte aanpak dient te hanteren. Aan de start van de afstudeeropdracht
stapte ik op een bewegende trein. De verandering was al in gang gezet en er bestond al draagvlak
voor. Middels het interviewen van de stakeholders die hebben bijgedragen aan het plan, blijven de
stakeholders betrokken. Hiermee is ook invulling gegeven aan de beroepscompetentie ‘verbinden en
schakelen’. Naast de kennis en bijdrage van deze stakeholders met betrekking tot het plan, heeft er
literatuuronderzoek met betrekking tot zelf organiserende teams en de implementatie daarvan
plaatsgevonden. Door de twee dataverzamelingsmethoden naast elkaar te leggen en te vergelijken,
is er op een integrale wijze invulling gegeven aan het plan.
Wat betreft bedrijfskundig redeneren denk ik dat dat iets is wat niet op bepaalde momenten
‘toegepast’ moet worden, maar meer een blijvende mindset is.
Het verzamelen en analyseren van gegevens zal geen ‘aan’ en ‘uit’ knop hebben gedurende het
praktijkproces. Tijdens dit deelproduct vormde het zich in interviews en literatuuronderzoek, maar
verder in het praktijkproces zal dit zich continu vormen in wat er vanuit de pilot geleerd wordt. Het
is het continu vergaren van gegevens, deze analyseren en erop handelen aan de hand van de kennis
die is opgedaan uit de literatuur. Zo wist ik bijvoorbeeld tijdens de project overleggen de coaches te
helpen en het gesprek met ze aan te gaan door mijn literatuuronderzoek en eigen specialistische
kennis van coaching. Verder hebben er zich gedurende het praktijkproces regelmatig bila’s
(bilateraal overleg) met mijn praktijkbegeleider plaatsgevonden, waarin we onder andere hebben
besproken wat er uit de literatuur blijkt, hoe dit vertaald is in de praktijk en wat op dat moment de
juiste vervolgstappen zijn in het project.

C2 VodafoneZiggo Internal

Afstudeerportfolio Alexander Witsel

4. Deelproduct 3 – Pilot
Gedurende de pilot zal getest worden of zelf organiserende teams het juiste middel is om het
onderhoud van het netwerk efficiënter en effectiever uit te voeren. Gedurende de eerste fase van
de pilot zal gekeken worden wat het effect van zelf organiserende teams is en, met name, hoe er
beter invulling gegeven kan worden aan een volgende fase.
Tijdens de pilot is er invulling gegeven aan de volgende deelvragen;
‐ Wat zijn de achievements uit fase 1 van de pilot?
‐ Hoe wordt zelf organiseren door de verschillende betrokken partijen ervaren en gaat de
verandering een goede kant op?
‐ Hoe kan er beter invulling gegeven worden aan de voorbereidingen van een nieuwe fase?
De pilot begon maandag 22 maart om 08:00 uur ’s ochtends middels een online kick‐off waarbij
directeur van de afdeling I&M, Mevr. Hoebink, en CEO van VodafoneZiggo, Dhr. Hoencamp
aansloten om het gesprek aan te gaan met de pilot deelnemers en hen een paar aanmoedigende
woorden toe te spreken. De hoop was dat Dhr. Hoencamp, met zijn aanwezigheid, de technicians
het gevoel zou geven dat de organisatie achter hun en de zelf organiserende teams staat. Dit bleek
achteraf realiteit te zijn geworden.
Nadat Dhr. Hoencamp uitte dat het project de mooiste Open up, Step up en Team up is die hij dit
jaar tot zover gezien heeft, werd de kick‐off afgerond en was de pilot officieel begonnen.

4.1.

Wat zijn de achievements uit fase 1 van de pilot?

Tijdens de pilot werd al snel duidelijk waarom het een randvoorwaarde vanuit de theorie is om de
verandering naar zelf organiserende teams tijd te geven. Het gaat niet over een nacht ijs.
Er is een langere periode nodig om echt de effecten van zelf organiseren te zien.
Dat betekende echter niet dat er niet al gauw effecten te zien zijn. Snel werd duidelijk dat middels
een zelf organiserende werkwijze, de teams zaken organiseren waar normaal gesproken het
management of een teamleider had moeten acteren.
Middels observaties van de coaches en het bijhouden van een ‘keek op de week’ document door elk
team respectievelijk, konden de achievements en learnings vastgelegd worden.
Een interessante kanttekening hierbij is dat de coaches achievements zagen die compleet aan de
technicians voorbij gingen.
Behaalde achievements middels zelf organiseren:
Kennisdeling: in een van de twee gebieden ontstond redelijk snel kennisdeling tussen de expert en
regio technicians. Dit vormde zich in expert technicians die in het Wijknet (werkgebied van regio
technicians) aan het werk gingen, of regio technicians meenamen het Hoofdnet in (werkgebied van
de expert technicians) zodat zij konden leren.
Een ander voorbeeld is dat oudere en jongere technicians werkwijzen met elkaar zijn gaan
vergelijken. Uiteindelijk kon een jongere generatie aantonen dus hun. Nieuwere, manier van aanpak
beter is dan de wat oudere aanpak van oudere technicians. Hierna hebben de oudere technicians de
nieuwere aanpak overgenomen en is er uniforme werkwijze ontstaan.
Eigen kwaliteit in beeld brengen: Waar technicians in de oude situatie zich gecontroleerd voelde
wanneer de kwaliteit van het netwerk in beeld werd gebracht, doen ze het nu zelf om aan te tonen
dat ze goed werk verrichten.
Elkaar opvangen: Men vangt elkaar op binnen het team. Een voorbeeld is dat een technician wegens
rugproblemen zijn normale werkzaamheden niet uit kon voeren. Naar eigen zeggen had hij normaal
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gesproken thuis gezeten. Echter in het zelf organiserend team werd de zaak besproken en werd er
gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk heeft de technician administratieve
werkzaamheden op zich genomen en voerde in het veld lichte assisterende werkzaamheden uit. Dit
is, zonder tussenkomst van een coach of teamleider, door het team zelf georganiseerd, met als
resultaat dat het team verder kan werken.
Een ander voorbeeld is dat een technician wegens het overlijden van zijn vader een week afwezig is
geweest. Normaal gesproken zou de teamleider hiervoor de capaciteitsdocumenten moeten
aanpassen. In het zelf organiserend team hebben de mannen de handen ineen geslagen en met
elkaar gekeken hoe ze het gat voor die week konden dichten. Wederom probleem opgelost zonder
tussenkomst van een coach of teamleider.
Sociale controle: Teamleden houden elkaar onderling meer in de gaten en spreken elkaar aan op
wat ze zien. Dit brengt ook zijn uitdagingen met zich mee in communicatie (zie learnings), maar een
technician wordt nu door zijn teamgenoten aangesproken op afwijkend gedrag in plaats van dat
deze op het matje geroepen moet worden bij de teamleider. Dit betekent echter niet dat de coach
(eerder teamleider) hier geen rol in speelt.
Onderling schakelen/ interne communicatie: De onderlinge lijntjes zijn een stuk korter geworden en
mensen maken er effectief gebruik van. Waar een technicians eerder een lang stuk had moeten
rijden om een aan hem toegewezen ticket uit te voeren, wordt dit nu, middels onderling afstemmen,
uitgevoerd door een technicians die dichter in de buurt is.
Waar in de oude situatie een nieuw ticket aangemaakt moest worden wanneer een technicians op
problemen zou stuiten die boven zijn niveau en kennis lagen bij het oplossen van een ticket, kan
deze technician nu binnen zijn team een teamgenoot benaderen die het probleem wel kan oplossen.
Deze stemmen af en lossen het probleem samen op zodat de ene technician van de ander kan leren.
Een ander voorbeeld is dat wanneer de werkbak van het reactieve onderhoud leeg is, zij door
proactief opgeroepen worden om daar te ondersteunen. Zo wordt er efficiënter gebruik gemaakt
van de aanwezige capaciteit.

4.2.

Hoe wordt zelf organiseren door de verschillende betrokken partijen
ervaren en gaat de verandering de goede kant op?

Om antwoordt te geven op deze deelvraag is er data verzameld bij verschillende clusters van
stakeholders. De deelvraag is vanuit deze verschillende oogpunten onderzocht en wordt deswege
vanuit verschillende oogpunten beantwoord. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de afdeling
Technic Operationes, de twee coaches van de zelf organiserende teams, technicians (zowel regio als
expert) van het zelf organiserende team en MT‐leden van de afdeling Network en B2B Operations.
Technic Operations
Vanuit Technic Operations (TO) werd er een paar weken in de pilot aangegeven dat de ervaringen
twee kanten uitgaan. Voor één van de twee pilot teams waren geen verbeterpunten te noemen.
Voor het andere team daarentegen wel. Wat bij het ene team erg goed ging, en waar het andere
team nog kon verbeteren, was het beleggen van een coördinerende rol bij een technicians in het
Z.O.T. die ook als SPOC (Single Point Of Contact) fungeert.
TO is de afdeling die de teams als het ware ‘voedt’ met zaken die uitgevoerd dienen te worden in het
netwerk. Op basis van tooling kijkt de afdeling waar de meeste winst valt te behalen en geeft dat
door aan I&M. Andersom kunnen de teams zaken waar zij tegenaanlopen aangeven bij TO. Zeker als
zelf organiserend team. Hieruit dient dan een gezonde discussie te ontstaan waaruit onderling wordt
afgestemd welk werk uitgevoerd wordt.
Een technician met een coördinerende rol is hier een belangrijke schakel in. In één van de twee
teams ontbrak deze invulling van deze rol.
Bij het ontbreken van een coördinerende rol, ontstond er een één richtingsverkeer vanuit één van
de twee teams, waaruit het verzoek kwam om werk aan te melden zonder dat daar de discussie toe
ontstond. TO wil echter hogerop in grafieken en cijfers kunnen laten zien dat voor het budget wat zij
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hebben gekregen ook daadwerkelijk dingen verbeteren. Dit doen zij door werk vanaf de bovenkant
van de berg te halen aangezien dat de zaken zijn waar de meeste winst mee valt te behalen. De
onderlinge discussie, het sparveld, is nodig voor het geval het team op zaken stuit die onderaan of
naast de berg liggen. Oftewel minder prioriteit hebben.
In het gebied waar het, vanuit het oogpunt van TO, vanaf het begin goed ging, werd de
samenwerking vanaf de start als prettig ervaren en resulteerde niet in een hogere werkdruk. Het
enige wat er voor de gebiedsverantwoordelijke vanuit TO bij kwam, was dat deze aansloten op het
wekelijkse teamoverleg. Dit was echter op eigen verzoek en resulteerde in duidelijkheid en korte
lijnen.
Nadat het verschil tussen deze twee teams werd geobserveerd en in de praktijk duidelijk werd dat er
van elkaar geleerd kon worden, is er onderling contact ten behoeve van kennisdeling tussen de twee
teams ontstaan. Na de vooruitgang die hierdoor heeft plaatsgevonden, gaf TO aan dat zij de teams
grote stappen zien maken, er een goede overlegstructuur mee hebben en, kortom, positief zijn over
de samenwerking t.o.v. de samenwerking een paar weken daarvoor aan de start van de pilot.
Coaches
De coaches staan, vanuit een observerend oogpunt, zeer dicht op de teams aangezien zij deel
uitmaken van de teams en de rol hebben om het zelf organiserende team zich te doen ontwikkelen.
De coaches merken in de praktijk dat zij zelf ook oude patronen los dienen te laten. Dit wordt door
hun als lastig ervaren. Enerzijds zien zij mooie dingen binnen hun teams gebeuren. Anderzijds zien zij
verbeterpunten waarop zij direct willen ingrijpen. Dat laatste zou echter tegenstrijdig zijn met het
zelforganiserende concept.
Hierbij komt de term ‘loslaten’ veelal naar voren, waarin de coaches ijverig opzoek zijn naar tools en
de juiste wijze om dit te doen. Een grote uitdaging ligt in het feit dat dit voor de technicians ook
nieuw is. Vanuit de ervaring van de coaches zoeken de technicians soms naar regie en leiding vanuit
de coaches, terwijl de regie die zij zoeken juist bij hen zelf ligt nu ze deel uitmaken van een zelf
organiserend team.
Voorbeelden zijn een teamoverleg waarin men de coach aankijkt om voor te zitten of wanneer men
verbetermogelijkheden bij de coach opmerkt, en verwacht dat deze dit in de groep gooit, in plaats
van dit zelf voor een teamoverleg op de agenda te zetten.
De coaches proberen hierop juist vraag en wedervraag toe te passen en te faciliteren dat de
technicians zelf tot de antwoorden komen waar ze naar zoeken en zelf hun ideeën en meningen de
groep in gooien.
De coaches merken dat het een proces is wat tijd nodig heeft. Daarom denken ze ook dat het aan de
start vooral de tijd moet krijgen. Er werd opgemerkt dat de organisatie al snel naar
verbetermogelijkheden zocht en wilde ingrijpen aan de start van de pilot. Eén van de coaches was
meer van mening dat men zaken meer moet laten gebeuren en het de tijd moet geven.
Eenmaal een paar weken onderweg merkte de coaches ook duidelijk het onderscheid tussen de
mensen die floreren in zelf organiserende teams en de mensen die juist zoeken naar de regie en
aansturing. Dit uit zich bij deze mensen in de angst voor chaos. Nu de teamleider als coach een
andere rol aanneemt, en er meer autonomie bij het team komt te liggen, ontstaat er bij deze
mensen het gevoel dat iedereen maar kan doen wat hij wil en er geen controle meer is. Er ontstaat
de angst dat teamleden de ‘foute’ beslissingen gaan nemen.
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Wat betreft de coaches is het echter aan deze mensen om hun angsten, of in ieder geval de kern
daarvan, bespreekbaar te maken in hun team en als agendapunt in een teamoverleg. Dit zijn de
zaken waarin de importantie van psychologische veiligheid naar boven komt.
Dat neemt echter niet weg dat de coaches mooie dingen zien gebeuren in hun teams. De
bereidwilligheid om elkaar te helpen is erg groot. Bij het overlijden van de vader van een teamlid viel
het hele team bij om het gat te dichten waar normaal gesproken extra capaciteit voor ingehuurd zou
worden. In plaats van thuis te zitten of in de ziektewet te belanden, heeft een ander teamlid met
rugproblemen met zijn collega’s naar manieren gezocht om dit te voorkomen. Uiteindelijk heeft hij
de administratieve taken binnen het team op zich genomen en voert hij in het veld de
ondersteunende of lichtere werkzaamheden uit. Dit zijn voorbeelden waar de coaches niet hebben
hoeven ingrijpen, maar die door de technicians zelf georganiseerd worden. Dit ervaren zij als een
ongelofelijk groot verschil met de voorgaande situatie.
Verder vindt er veel meer sociale controle plaats. Mensen spreken elkaar aan op wat ze zien. Hier
komt wel bij kijken dat men eerder een oordeel velt in plaats van de vraag te stellen. Hierdoor zijn
de gemoederen wel eens hoog opgelopen, maar het is een verschil ten opzichte van de oude
situatie. Men weet nu namelijk dat het team elkaar in de gaten houd en de vragen stelt.
Daarnaast zien de coaches de muur tussen expert en regio technicians langzamerhand verdwijnen.
Er zijn hier en daar nog uitdagingen, maar men zoekt meer contact, treedt elkaars werkveld binnen
en er vindt kennisdeling plaats. Dit is al een grote winst voor de organisatie
De coaches merken dat men het nog lastig vindt om zijn mening te delen zodra het gehele team bij
elkaar zit. Hier komt de psychologische veiligheid die eerder is benoemd naar boven. Enerzijds
merken de coaches op dat wanneer mensen de kans krijgen hun mening te delen bij het hele team,
zij hun mond houden, terwijl de coaches weten dat deze mensen wel wat een mening over het
onderwerp hebben. Technicians hebben mensen met wie zij hun mening delen, maar ook mensen
met wie ze deze niet delen. De coaches merken ook op dat wanneer teamleden die met elkaar
kunnen lezen en schrijven elkaar ergens op moeten aanspreken, dat dit niet of nauwelijks
problemen oplevert. Echter wanneer het technicians betreft die minder makkelijk met elkaar
omgaan, wil dit nog weleens clashen. De coaches stellen wel dat het af en toe goed kan zijn wanneer
het een keer clasht, zolang het maar uitgesproken wordt en niet om niks gaat. Anders is het zonde
van de energie.
Volgens de coaches komt dit doordat er in de voorgaande situatie een cultuur heerste waarin men
‘zaken op tafel gooide en maar zei wat het was, want er was altijd wel een teamleider bij om de boel
te sussen’. De coaches faciliteren nu uiteraard waar nodig, maar zij spelen niet direct een actieve rol
als bemiddelaar bij elk conflict. Dit stukje conflictbeheersing ligt nu bij het team zelf.
Technicians
Uit de interviews bleek dat de technicians de pilot, het zelf organiserend werken, als zeer positief
ervaren. Volgens de mensen gaat de interne en externe communicatie veel makkelijk, zijn de lijntjes
korter, voelen mensen zich verantwoordelijk en betrokken en is de grens tussen expert en regio
langzamerhand aan het verdwijnen.
De respondenten merken op dat men zich meer verantwoordelijk voelt en deswege meer betrokken
raakt. De mate van sociale controle is toegenomen en technicians kijken meer met elkaar mee, maar
de mannen zijn daardoor juist meer geneigd de hulpvraag te stellen wanneer dat nodig is. Wanneer
het werk namelijk niet goed gebeurd, wordt er door de rest van het team alsnog aan de bel
getrokken. Een van de respondenten wist het mooi te omschrijven; “nu moet iedereen eigenlijk wel
een beetje step up gaan vertonen, want anders valt het wel heel erg op”. De ‘step up’ verwijst hierin
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naar een waarde van VodafoneZiggo. Step up staat voor je comfortzone uitstappen, de lat hoog
leggen en kwaliteit voor de klant voorop stellen.
Men controleert elkaar nu dus o.a. op de kwaliteit van het geleverde werk, maar reikt ook een
helpende hand toe wanneer een collega deze nodig heeft. Hierdoor vindt ook kennisdeling plaats.
Dit is compleet de tegenovergestelde richting vergeleken met de voorgaande situatie, welke
omschreven werd als een situatie waarin het zwaard van Damocles boven je hangt en ‘om hulp
vragen’ werd geïnterpreteerd als ‘het niet aankunnen’.
Een ander mooi voorbeeld is het delen van kennis en de relatie tussen expert en regio technicians.
Het valt op dat er zich een muur bevindt tussen de twee groepen, maar dankzij het zelf organiseren
lijkt deze muur langzamerhand af te takelen. In het ene gebied nog meer dan de ander, maar er lijkt
meer begrip voor elkaar te komen. Experts zijn in beide regio’s aanwezig bij het teamoverleg en
denken met de rest van het team mee. In één van de regio’s wordt nog aangegeven dat ze de
experts nog graag meer in het veld tegen zouden willen komen en mee willen samenwerken. In de
andere regio gebeurd dit. Daar bevinden experts zich in het werkveld van de regio en nemen ze
mensen uit de regio mee het hogere netwerk in zodat men van elkaar kan leren.
Wat de respondenten echter over het algeheel als positief ervaren is de regie en
verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen. Dit is ook een van de redenen waardoor het nu voor
mensen mogelijk is om kennis te delen en voor regio technicians om met experts mee het hogere
netwerk in te gaan. Het stelt mensen in staat een eigen rolverdeling te maken en de mensen te laten
doen waar ze goed in zijn. Eén van de respondenten gaf ook aan dat hij hierdoor de uitdaging, die hij
in zijn werk was kwijtgeraakt, heeft teruggevonden.
Verder ervaren sommige van de respondenten dezelfde uitdaging in communicatie als de coaches.
Namelijk de momenten tijdens een overleg waarop naar teamleden hun input en mening wordt
gevraagd, maar het stil blijft. Eén van de respondenten gaf aan dat in klein comité met één van zijn
teamleden is besproken wat hem dwars zat. Daar zijn zo’n twee à drie gesprekken aan gewijd, maar
wat hem betreft had het sneller en beter opgelost kunnen worden als dit in een teamoverleg
aangekaart was door de desbetreffende technician.
Dit toont nogmaals aan dat communicatie een grotere rol is gaan spelen binnen het team. Eén van
de ervaringen van de technicians is dan ook dat zij meer overleggen dan voorheen. Dit wordt echter
als positief ervaren omdat de toegevoegde waarde daarvan hoog is. Men kan veel makkelijker
schakelen met elkaar en sneller en flexibeler handelen.
Eén van de respondenten, die een coördinerende rol op zich heeft genomen, gaf aan, naast meer te
overleggen, nu ook wat meer achter de computer te zitten en meer met zijn werk bezig te zijn, maar
daardoor juist ook meer energie uit zijn werk te halen.
Wat betreft de ervaring gedurende de start van de pilot, hebben meerdere technicians, zowel expert
als regio, aangegeven niet precies te weten wat ze te wachten stond of wat er nou precies van ze
werd verwacht. Bij de experts heeft zelf het gevoel geheerst dat ze buiten de communicatie zijn
gehouden. Eén van de teams heeft echter wel soepel van start kunnen gaan doordat zij de week
voor de start van de pilot al een onderlinge rolverdeling en planning voor de eerste week van de
pilot hadden gemaakt.
NW & B2B MT
Ook binnen het MT van Network en B2B heeft een gesprek/brainstorm plaatsgevonden waarin de
pilot, en het concept van zelf organiseren als geheel, is besproken.
Onderscheid van doel en middel
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Een van de zaken die duidelijk aangekaart werd binnen het MT, is dat het implementeren van zelf
organiserende teams een middel is en geen doel op zich. Over het algemeen gelooft men wel vol
overtuiging in de toegevoegde waarde van zelf organiseren, maar het doel is om het onderhoud van
het netwerk efficiënter en effectiever te doen.
Onrust
Wat in de ‘wandelgangen’ gehoord wordt, is dat men zich gaat afvragen wat er met de
leidinggevende functies gaat gebeuren naarmate zelf organiseren zich meer gaat verspreiden.
Nederland is verdeeld in elf gebieden die elk twee teams hebben met elk een teamleider. Tel daar
de expert teams van de vier windrichtingen bij bovenop en je hebt 22 teamleiders en vier expert
managers, voor een totaal van 26 man die technicians in het veld aansturen vanuit een
leidinggevende rol.
In de pilot is Nederland, voor het onderdeel onderhoud, verdeeld in zestien gebieden die, in
tegenstelling tot de huidige gebiedsindeling, verdeeld zijn op basis van de netwerkstructuur. Dit is
namelijk nodig om een team in staat stellen zelf organiserend te zijn binnen het eigen gebied.
Echter ontstaat er de rekensom bij de leidinggevenden; 26 leidinggevenden ‐ zestien gebieden = tien
mensen die overblijven.
Het punt is echter dat er buiten onderhoud nog meerdere werkstromen bestaan die niet in deze
rekensom meegenomen worden. Er werd wel binnen het MT benoemd dat het doel van zelf
organiseren niet is om het aantal leidinggevenden te verminderen. Wat wel kan is dat de rol
veranderd, maar dat zou geen verassing moeten zijn in de veranderende organisatie als
VodafoneZiggo. Het gevoel bestaat echter wel bij de mensen.
Daarbij komt kijken dat de expert managers in het onderhoud hun mensen ‘afstaan’ aan het zelf
organiserende team. Zij zetten hun eigen mensen ergens anders neer. Eén van de aanwezige experts
managers benoemde heel open en eerlijk dat dit iets met je doet. Het gaat je persoonlijk aan.
Radartjes beginnen te draaien, je gaat linken leggen en je afvragen wat de toekomst zich brengt.
Wanneer je als teamleider mensen uitbesteed aan een ander team en er gevoelsmatig niks meer
over te zeggen heb, maar nog wel naar je toe komen met vragen, dan is dat best lastig.
Zoals de desbetreffende expert manager het verwoord, voelt het alsof je in de lijn verantwoordelijk
blijft, maar al je mannen kwijt raakt.
En dit doet niet alleen iets met de leidinggevende, maar ook met de medewerker. De medewerker
ziet namelijk twee punten. De coach en de manager. In de lijn blijft de expert manager ‘de baas’,
maar de desbetreffende expert technicians opereert ook in een ander team. De medewerker zal
denken; ‘wat gebeurd er met mijn beoordeling? Wie geeft die?’.
Verder werd uit het gesprek duidelijk dat de rol van coach nog enigszins verschillend ervaren wordt.
De één ziet het als het kunnen beantwoorden van de vragen, kennis hebben van zelf organiseren en
de medewerker de goede kant op kunnen sturen. De ander sluit zich daarbij aan, maar vindt dat dan
ook de vraag gesteld moeten worden ‘wat heb je er zelf al aan gedaan’. Je wilt namelijk dat men
zelfstandig en zelf organiserend is, of dat wordt.
Door één van de aanwezige expert managers werd de associatie met de sport gelegd. Als coach sta
je langs de zijlijn. Als een coach heb je een team neer te zetten die er zelf uitkomen. Pas als dat echt
niet lukt, doe je als coach een stap naar voren.
Een andere verwoording was om men zoveel mogelijk zaken zelf te laten regelen. Pas als het team
binnen de organisatie ergens niet door een deur komt of tegen een muur loopt, dan wordt het
geëscaleerd naar de manager, lees coach.
Een ander lid van het MT bracht in dat wat we benoemen als ‘coach’, weleens de toekomstige
manager kan zijn. Iemand die continu bezig is om de beste versie van de mensen te creëren in de
werkomgeving. Dit zou betekenen dat deze mensen een hoge mate van verantwoordelijkheid
krijgen, dat ze willen produceren, helder hebben wat ze moeten doen en helder hebben wat de stip
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op de horizon is waar men naartoe gaat. Daarom ontstond ook de vraag of coachen wel loslaten is.
Tuurlijk moet men meer loslaten doordat de teams meer regie krijgen, maar men neigde het
coachen meer te zien als een andere manier van leidinggeven dan als ‘loslaten’.

4.3.

Met welke zaken dient rekening gehouden te worden bij de
voorbereidingen van en tijdens volgende fases?

Het tijdig betrekken en informeren van alle belanghebbende partijen.
Een groot verbeterpunt naar de volgende fase blijkt de informatievoorziening naar de betrokken
partijen.
In de eerste fase van de pilot heeft deze informatievoorziening zich vooral gefocust op de regio
technicians. De coaches gaven aan dit te herkennen. Ze vermeldde hierbij dat de oorzaak erin ligt dat
de regio technicians hun eigen mensen zijn. Die zien en spreken zij vaker en konden zij gemakkelijker
informeren. De experts daarentegen lagen verder weg en lag minder de focus op. Dat de experts
gelijk en gelijktijdig met de regio technicians geïnformeerd worden is een belangrijk verbeterpunt
naar de volgende fase. Zeker aangezien één van de experts letterlijk heeft aangegeven dat hij het
gevoel had alsof hij erbuiten werd gehouden.
Daarnaast bestaat er nog contact met de afdeling Technic Operations, de expert technicians de bij
het team betrokken zullen zijn, de expert managers en de mensen van planning en logistics.
Tussen het zelf organiserende team en de gebiedsverantwoordelijke van TO, zal voor de start van de
pilot fase contact moeten plaatsvinden om het onderscheid tussen proactief, preventief en reactief
onderhoud nog een keer te benoemen, om het geheugen van de mensen op te frissen, en om
communicatielijnen met aangewezen contactpersonen af te stemmen. Dit is een concreet
verbeterpunt wat is benoemd in de interviews met de gebiedsverantwoordelijken vanuit Technic
Ops.
Naast TO, dien er meer aandacht uit te gaan naar het informeren en betrekken van de expert
technicians. Er bestaat een ‘muur’ tussen de twee groepen. Het is te zien dat, middels zelf
organiserende teams, deze muur naar beneden gehaald wordt, maar hier moet in de start van een
volgende fase energie in gestoken worden. De experts van te voren meer informeren door duidelijk
de doelen te benadrukken, verwachtingen managen, faciliteren in contact tussen expert en regio
technicians en zorgen dat zij gezamenlijk weten wat ze te wachten staat, wat er van ze wordt
verwacht en wat zij van elkaar kunnen verwachten.
Hier dienen ook de experts managers meer in meegenomen te worden om te zorgen dat zij het
verhaal naar hun mensen uit kunnen dragen.
Verder dient planning & Logistics betrokken te worden. Zowel de regio als de experts hebben een
eigen planner. Daarnaast overlappen de onderhoudsgebieden met de gebieden zoals in de oude
situatie omtrent onderhoud en hoe deze nog gehanteerd worden in overige werkstromen. Dit moet
duidelijk kortgesloten en afgestemd worden met planning & logistics.
Invulling geven aan de coördinerende rol in het team
Technic Operations kaartte, zoals aangegeven in de vorige deelvraag, aan dat er een verschil tussen
de teams bestaat. Het verschil lag in het invulling geven aan een coördinerende rol binnen het team.
In de oude situatie lag dit bij een ‘penvoerder’. Dit waren altijd experts. Echter, in een zelf
organiserend team, worden taken en verantwoordelijkheden zo verdeeld dat de meerwaarde uit de
mens gehaald wordt. Oftewel de kwaliteiten en talenten van mensen benutten en die zaken bij ze
beleggen waar ze goed in zijn.
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In één van de twee gebieden heeft de penvoerder zijn rol in stukjes gehakt en de taken en
verantwoordelijkheden van de penvoerdersrol die hem minder goed lagen, in onderling overleg,
belegd bij een regio technician in het zelf organiserende team. Hiermee is er een duidelijke
rolverdeling ontstaan en is er invulling geven aan een coördinerende rol die als SPOC functioneert
naar de buitenwereld, waaronder Technic Operations. In komende fases is het dus van belang dat de
penvoerder naar zijn takenpakket in de rol van penvoerder kijkt, deze opdeelt, selectief gaat kijken
naar wat hem wel en niet ligt en in overleg met het zelf organiserende team kijkt bij wie de taken die
hem minder liggen belegd kunnen worden.
Uitspreken van meningen en ideeën binnen het team
Verder dient er aandacht besteed te worden aan de psychologische veiligheid in een team. De
coaches merken op dat er nog een verbeterpunt ligt in het durven uitspreken van meningen en
ideeën voor het gehele team. Sommige technicians hebben individuen binnen het team waar ze
zaken mee durven te delen, maar zodra het gehele team bij elkaar zit, laat men zijn stem niet horen.
De coaches stellen echter dat dit niet iets is wat je in een week veranderd. Daar moet tijd overheen
gaan. De vraag is dus of dit iets is wat voor de start ‘opgelost’ kan worden, of dat het een
ontwikkelpunt gedurende de hele pilot is.
Samenstellen van het team
Wat de coaches wel als concreet aandachtspunt benoemde is dat de teamleiders voor de volgende
fase op tijd benoemd dienen te worden zodat er ook eerder contact met de teams opgenomen kan
worden. In de eerste fase is dit twee weken voor de start van de pilot gebeurd en dit bleek te kort
dag.
Scholing van de coach
De coaches van de twee teams kaartte aan dat de scholing van de coaches ook aandacht dient te
krijgen. De organisatie is bezig om voor de coaches en andere leidinggevende cursussen te
organiseren, maar discussiepunt is of men deze cursus zou moeten ontvangen voor of na
praktijkervaring opgedaan te hebben met zelf organiseren. In eerste instantie is ervoor gekozen een
cursus te houden, in pilot versie, terwijl men coaches al enige bagage uit de praktijk had. Deze
cursus is in de praktijk echter niet heel positief ervaren. Wel is duidelijk geworden dat, indien men al
wat ervaring en kennis aangaande zelf organiseren heeft, er hele waardevolle discussies kunnen
ontstaan die men samen verder brengt. Daarnaast zijn de coaches meer opzoek naar tools die in de
praktijk toegepast kunnen worden en praktijkvoorbeelden die de coaches kunnen vergelijken met
hun eigen ervaringen.
Aandacht geven aan de verandering en N‐4 meenemen in de toekomst
De signalen die worden ontvangen betreffende de ‘onrust’ die mensen hebben wegens het gevoel
dat ze hun rol zien verdwijnen, laat zien dat de verandering veel meer gecommuniceerd moet
worden. Deze managementlaag, N‐4, zal meegenomen moeten worden toekomst in.
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4.4.

Methodologische verantwoording pilot

Deelvraag 1:

Wat zijn de achievements uit fase 1 van de pilot?
Beschrijvende deelvraag
Achievements
De achievements herkennen en benoemen zodat men aan de stakeholders
kan laten zien wat er bereikt is met de implementatie van zelf organiserende
teams
Onderzoeksmethoden: Observatie uit de praktijk middels de coaches.
Observatie van wekelijkse team overleggen
Deelname aan een wekelijks projectoverleg
Enquête
Interviews

Vraagtype:
Kernbegrip
Doel:

Kennistoepassing
De respondenten bestonden uit de coaches en de technicians van de twee zelforganiserende teams,
aangezien dit de mensen binnen de organisatie zijn die de beste blik op de achievements van de
teams hebben. De achievements waar naar gezocht werd, betroffen zaken binnen het ‘team‐aspect’
van zelf organiseren, zoals weergegeven is in de boomdiagram (zie bijlage E), en zaken die, op basis
van de kennis en ervaring van de respondenten, benoemd konden worden als een verbetering ten
opzichte van de situatie vóór de start van de pilot.
Zoals hierboven weergeven is er een breed scala aan methoden toegepast om een duidelijk beeld
van de achievements te krijgen. Dit is wegens de volgende redenen:
‐ Gedurende de pilot werd geconcludeerd dat de technicians zich minder bewust zijn van
zaken die goed gaan. Zij zijn meer bezig met operationele taken en het netwerk, dan dat zij
zich er bijvoorbeeld bewust van zijn dat ze als team de handen ineen slaan en het werk aan
het einde van de week af hebben terwijl een collega de hele week is uitgevallen wegens het
overlijden van zijn vader.
‐ De teams ontwikkelen zich week in, week uit en behalen deswege op reguliere basis
achievements. Om hier bij stil te staan en de achievements vast te leggen, is dit op
wekelijkse basis een wederkerend agendapunt op het projectoverleg geweest. Zo konden de
projectleden elkaar informeren, de achievements vastgelegd worden en hoefden er niet op
reguliere basis extra dataverzamelingsmomenten met de coaches ingepland te worden.
Om een eigen beeld te creëren en dat te vergelijken met de observaties van de coaches, is er
gekozen voor participerende observatie door aan te sluiten op het weekoverleg van beide teams.
Gegevensverzameling en ‐analyse
Middels de enquête is de technicians gevraagd wat er naar hun mening goed gaat. Daarnaast was
één van de topics in interviews met de technicians om te vragen naar hun ervaringen en wat voor
goede zaken zij hebben zien gebeuren.
Ditzelfde topic werd aangekaart in het interview met de coaches. De coaches van de teams hadden
hier namelijk de beste kijk op gezien hun kennis van de ontwikkeling van het team en de
teamdynamiek.
Om een eigen beeld te ontwikkelen en de observaties van de coaches te kunnen plaatsen, heeft er
daarnaast participerende observatie plaatsgevonden door deel te nemen aan het wekelijkse
teamoverleg van beide team.
Tot slot, om een volledig beeld van de achievements van de teams te krijgen, is dit een wederkerend
agendapunt geweest bij elk teamoverleg van de projectgroep.
Door een combinatie van bovenstaande methoden kon er volledig beeld geschetst worden van de
door het team behaalde achievements.
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Deelvraag 2:

Hoe wordt zelf organiseren door de verschillende betrokken partijen ervaren
en gaat de verandering een goede kant op?
Vraagtype:
Verklarende deelvraag
Kernbegrip:
Betrokken partijen, ervaren, verandering
Doel:
Achterhalen hoe mensen de verandering ervaren en aan de hand van deze
ervaringen ook oordelen of de verandering, in vergelijking met de theorie en
de wens van de organisatie, de goede kant op gaat.
Onderzoeksmethode: Interviews, enquête, focusgroep.

Deelvraag 3:

Hoe kan er beter invulling gegeven worden aan de voorbereidingen van een
nieuwe fase?
Vraagtype:
Voorschrijvende (prescriptieve) deelvraag
Kernbegrip:
Voorbereidingen, nieuwe fase.
Doel:
Concrete voorbeelden van zaken verzamelen, gebaseerd op de ervaring uit
de praktijk, waaraan in een volgende fase beter invulling aan gegeven kan
worden en om zo invulling te geven aan een follow‐up naar de volgende
fase.
Onderzoeksmethode: Interviews, enquête, observatie

Kennistoepassing
Om antwoord te geven op deelvraag twee en drie is contact opgezocht met verschillende relevante
stakeholders op basis van de clusters zoals deze zijn aangegeven in de stakeholdersanalyse. Zie
paragraaf ‘2.2. stakeholders’ in de bijlage of bijlage B.
Om een algeheel beeld van de populatie te schetsen is er een enquêtevraag gewijd aan de ervaring
van de technicians. Vervolgens is hier dieper op ingegaan door hier middels interviews met een
selectie aan technicians op door te vragen. Ditzelfde geldt voor de verbeterpunten naar de volgende
fase.
Verder is de pilot als agendapunt ingebracht op het MT Network & B2B. Dit resulteerde in een
focusgroep waarin de MT leden hun meningen en opvattingen hebben kunnen delen.
Tot slot is er participerende observatie toegepast door aan te sluiten op het teamoverleg van beide
teams.
Gegevensverzameling en ‐analyse
Via een enquête is middels open vragen aan de gehele populatie van technicians naar hun ervaring
van de pilot gevraagd, zodat er een algeheel beeld van de ervaring van de teams gecreëerd kan
worden. Middels semigestructureerde interviews met een selectie van technicians is verder op deze
ervaring ingegaan. Om de ervaring vanuit meerdere oogpunten te onderzoeken zijn er ook
interviews gehouden met de twee gebiedsverantwoordelijken vanuit Technic Ops en met de coaches
van de twee teams uit de pilot. Ditzelfde geldt voor de verbetermogelijkheden.
Tot slot is de verandering van zelf organiseren als agendapunt ingebracht op het MT van Network en
B2B, wat heeft geresulteerd in een focusgroep/ discussie waar waardevolle input voor het
onderzoek ter sprake is gekomen..
De gegevens die middels de interviews en focusgroep zijn verzameld zijn getranscribeerd en
gefragmenteerd. Vervolgens zijn aan deze fragmenten aspecten en/of indicatoren gekoppeld. De
verschillende data is met elkaar vergeleken en vervolgens geclusterd om op een gestructureerde
wijze antwoord te geven op de deelvragen.
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4.5.

Reflectie pilot

De dataverzameling gedurende de pilot, en dan met name de interviews met de technicians, vond ik
een van de leukste dingen van mijn gehele afstudeeropdracht. De passie en het enthousiasme
waarmee sommige mannen over hun werk en over de verandering konden vertellen was geweldig.
Ik kreeg te horen dat mensen weer het gevoel hebben dat ze omringd worden door een team, meer
voldoening uit hun werk halen, makkelijker hun bed uit komen, weer uitdaging in hun werk vinden
en ook nog eens elke dag hun werk af hebben. Ik kreeg soms werkelijk waar kippenvel.
Naarmate het onderzoek vorderde werd ik enthousiast bij de vraag wat ik tegen zou komen en werd
mijn nieuwsgierigheid alsmaar groter. Middels het delen van de verkregen informatie met de
stakeholders, was een doel van het projectteam en mij om dit enthousiasme ook over te dragen.
Mijn inziens is dat meer dan gelukt.
Ik ben dan ook zeer tevreden met de pilot. Ik denk dat er gedurende de pilot op een procesmatige
wijze invulling is gegeven aan de dataverzameling. De kennis van het literatuuronderzoek uit
voorgaande deelproducten vormde een waardevolle basis aan kennis tijdens de dataverzameling.
Wegens het toepassen van verschillende dataverzamelingsmethode, is er sprake van triangulatie.
Hiermee is de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek verbeterd.
Het vergelijken van de gegevens uit de verschillende dataverzamelingsmethoden heeft mij er ook in
doen slagen om een duidelijke weergave van de praktijk op papier te zetten en goede input te
leveren naar de follow‐up.
Koppeling beroepscompetenties
Eén van de bedrijfskundige handelingen uit het opleidingsprofiel waar ik mij op wilde focussen was
veranderen. De praktijkervaring die ik op heb gedaan op het vlak ‘veranderen’ tijdens de pilot is
werkelijk waar goud waard. Van te voren dacht ik dat de focus hierin voornamelijk op de technicians
zou liggen. De weerstand bij de mannen die nog zouden verlangen naar regie. Nou is die er zeker,
maar juist doordat men verantwoordelijkheid heeft gekregen en technicians binnen het team zich
meer betrokken voelen, nemen zij de twijfelaars binnen hun team zelf mee. Ze ondersteunen de
mensen die het nodig hebben.
Daarentegen komt de weerstand bij de managementlaag daarboven vandaan. Dit zijn de mensen die
uiteindelijk, in de komende fases, de rol van coach op zich zouden nemen. Wegens de rekensom die
zij in hun hoofd maken, zonder rekening te houden met het overige werk, voelen zij de ‘angst’ voor
het zien verdwijnen van de eigen functie. En dit gebeurd zonder dat het hoger management ook
maar met één woord gesproken heeft over bezuinigen of reorganiseren. In tegendeel, er is letterlijk
uitgesproken dat zelf organiseren NIET ingezet worden om de managementlaag kleiner te maken.
Wat wel gezegd werd is dat mensen hun rol kan veranderen, maar dat dat niet gek zou moeten zijn
in een snel veranderende organisatie als VodafoneZiggo. Dit fenomeen is ook binnen de
projectgroep besproken. Een project lid gaf ook aan zelf de vraag te hebben hoe de toekomst eruit
komt te zien. Dit is ook gespreksonderwerp geweest in mijn reguliere overleg met de
praktijkbegeleider. Daarin merkte ik dat ik mij nog meer in moet leven in mensen. Wat ik zie als een
mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen, minder brandjes te blussen en mensen meer werkplezier te
geven, kan een ander als een gevaar zien.
Dhr. Hofstee kaartte aan dat deze angst het project overstijgt. Er moet bij een hogere
managementlaag besloten worden of ze zelf organiseren door willen zetten, en vanuit daar dient er
iets met deze angst gedaan te worden.
De tweede bedrijfskundige handeling waarop ik mij heb gericht gedurende het praktijkproces is
bedrijfskundig redeneren. Dit blijft het continue proces van verzamelen en analyseren om
vervolgens over te gaan op actie, maar gedurende de pilot heb ik gemerkt dat bedrijfskundige kennis
vanuit de schoolbanken en ervaring vanuit de praktijk twee heel verschillende dingen zijn. Eenmaal
onderweg in de pilot spelen de gevoelens op. Dan gaan mensen nadenken, ervaren, speculeren
worden er aannames gemaakt. Daarnaast is het kunnen navigeren in een grote organisatie, weten
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waarvoor je waar moet zijn en bij wie welke verantwoordelijkheid ligt ook iets heel anders. Als
voorbeeld de ‘angst’ die mensen als het ware hebben voor het verdwijnen van hun functie. Het voelt
allereerst heel naar om te moeten horen dat mensen dergelijke gevoelens en ideeën hebben voor
iets waar je in gelooft en graag je energie insteekt. Maar ten tweede is er de vraag; is dit dan aan mij
om hier wat mee te doen? En hier heb ik een waardevol stukje ervaring op mogen doen. Wat Dhr.
Hofstee namelijk in een gesprek met mij hierover aankaartte, is dat waar men in essentie ongerust
over is, is de mogelijkheid op een reorganisatie. Kan je dan als projectteam zelf hier een stelling in
nemen en communiceren dat dit helemaal niet zo is, of moet je deze case aankaarten bij het MT en
pleiten dat er vanuit daar geacteerd wordt. In dit verloop van de tijd werd zelf organiseren namelijk
positief ervaren binnen de organisatie, en begon de wens te ontstaan om dit door geheel de afdeling
Installation & Maintenance te verspreiden. Voor mij is dit een belangrijk stuk inzicht. In het
opleidingsprofiel wordt bij bedrijfskundig inzicht vermeldt; ‘knowing what to do when you don’t
know what to do’, maar het is dus niet alleen weten ‘wat’ er het beste gedaan kan worden, maar
ook bij ‘wie’ dit hoort te liggen. Dit was een stukje bewustwording waar ik erg blij mee ben dat ik het
mee heb mogen krijgen gedurende deze opdracht.

De derde bedrijfskundige handeling was verbinden en schakelen. Toen de pilot eenmaal draaiende
was, heb ik denk ik pas echt gemerkt wat het verbinden en schakelen nou écht is. Je merkt,
bijvoorbeeld tijdens de dataverzameling, dat mensen hele verschillende kanten op willen of ergen
verschillende ideeën over dezelfde begrippen hebben..
Een ander voorbeeld is dat tijdens de pilot één van de twee teams net iets te veel hun eigen gang
ging, maar daar wel veel energie uit haalde en zich er positief bij voelde. Technic Ops trok echter aan
de bel en vanuit de projectgroep werd hier snel op geageerd, terwijl de coach van het team juist
weer meer van mening was om de mannen meer de tijd te geven op zichzelf te groeien. Uiteindelijk
is er gefaciliteerd in contact tussen de twee teams ten behoeven van kennisdeling en tussen TO en
het team om zaken af te stemmen. Het resultaat was dat de gebiedsverantwoordelijke van TO, die in
eerste instantie aan de bel trok, een paar weken later super positief was. Uiteindelijk vond men
elkaar in de achievement dat het team een stap vooruit had gedaan in de goede richting. Door deze
en andere achievements bij te houden, kunnen we deze op de juiste momenten communiceren naar
stakeholders binnen de organisatie om hen te informeren.
Persoonlijke ontwikkelpunten
De drie persoonlijke ontwikkelpunten die ik voor mijzelf had gesteld waren 1) flexibiliteit; mij kunnen
aanpassen aan mijn omgeving en de mensen die ik om mij heen en tegenover mij heb, 2) assertieve
houding; niet vast blijven hangen in het denk proces, maar tijdig over gaan op actie en ook
daadwerkelijk doen en 3) verbale communicatie; concreet blijven en sneller tot he point komen.
Het grappige is dat, in de startfase, toen praktijkbegeleider en bedrijfsmentor mij pas net leerden
kennen, ik had laten zien goed over de doelen na de hebben gedacht en zij het goede doelen vonden
om aandacht aan te besteden in persoonlijke ontwikkeling. Echter, een aantal weken verder, nadat
we elkaar beter hebben leren kennen, gaf mijn praktijkbegeleider bij mij aan, tijdens het eerste
functioneringsgesprek, zich toch niet helemaal in de ontwikkelpunten te kunnen vinden en de
bedrijfsmentor, Mevr. Wensing, kon zich daar volledig in vinden. Het functioneringsformulier is te
vinden in bijlage AK.
Wat betreft flexibiliteit vertelde Dhr. Hofstee mij dat hij geen dusdanige rigiditeit in mij ziet wat het
nodig maakt om specifiek aandacht aan mijn eigen flexibiliteit te besteden. Hij gaf verder aan dat hij
in het ontwikkelpunt ‘assertieve houding’ misschien wat in zou kunnen vinden als hij er specifiek
naar zou zoeken, maar dan alsnog zou ik volgens hem niet onder gemiddelde assertiviteit tonen.
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Mijn praktijkbegeleider denkt dat ik hier te kritisch naar mijzelf ben en dat dat wellicht een
verbeterpunt zou kunnen zijn. Kritisch zijn is goed, maar het moet niet iets zijn waar je in doorslaat.
De verbale communicatie herkend hij zich wel in. Ik kan mij af en toe in een discussie verliezen. Een
beetje doordraven. Maar ook daar zegt hij dat hij het niet als onder gemiddelde ziet.
Verbale communicatie ben ik wel in verbeterd nu ik er aandacht aan besteed. Het is te zien in mijn
interviews. Aan de start van het praktijkproces zou ik een heel verhaal om een vraag heen bouwen
en niet één, maar twee of drie vragen tegelijk stellen. Met als bedoeling om zo duidelijk mogelijk
over te komen uiteraard, maar in de praktijk werkt dit averechts. Je ziet nu, in latere interviews, dat
mijn vragen uit één of twee zinnen bestaan, en dat ik mij concreter verwoord. Indien er achteraf
vragen komen, kan er altijd nog meer uitleg gegeven worden, maar aan de start probeer ik nu zo
veel mogelijk to the point te komen. Ik probeer het zo meetbaar mogelijk voor mijzelf te maken door
naar deze dingen te kijken. Als ik een vraag stel of antwoord geef, probeer ik mijzelf tot één zin te
beperken. Verder vraag ik uiteraard de feedback van mensen om mij heen. Soms gaat het heel goed!
En soms heb ik een gesprek met mijn praktijkbegeleider en ben ik zo erg aan het brabbelen dat hij
zegt; ‘Alex, wat zeg je nou eigenlijk?’. Vervolgens denk ik even goed over wat ik wil zeggen, en weet
ik duidelijk in één zin te formuleren wat ik daarvoor in tien probeerde.
Deze feedback heeft mij wel aan het denken gezet. Ik weet dat ik kritisch naar mezelf ben, zelfs
richting het gevoel van ‘niet genoeg zijn’, dus het was een hele gekke gewaarwording om als
feedback te krijgen dat ik op een vlak voldoende presteerde terwijl ik zelf dacht dat ik daar moest
verbeteren of veranderen.
De assertieve houding, wat voor mij het overstappen van denken naar doen betekent, blijft voor
mijzelf wel een dingetje. Ik heb gedurende het praktijkproces heel erg veel nagedacht over de vraag
of wat ik doe in de praktijk wel het goede is en hoe ik dit dan het beste op papier kan zetten, terwijl
ik mijzelf graag sneller tot actie zie overgaan. Als ik heel eerlijk naar mijzelf ben, verlang ik misschien
wel dat ik met een kort denkproces gelijk weet wat ik moet doen en dat vervolgens in de praktijk
vlekkeloos kan uitvoeren.
Een vraag die mijn praktijkbegeleider mij eens stelde, toen ik hem een voorbeeld gaf van iets
waarvan ik zelf het idee had dat ik daarin ben veranderd, was; ‘ben je daarin veranderd, of heb je
beter met jezelf om leren gaan?’. De vraag die ik mijzelf hier nu dus stel is, moet ik hierin willen
veranderen, of ben ik nou eenmaal een denker en moet ik mijn eigen weg vinden hoe ik daar het
beste mee om kan gaan?
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Bijlage A – Organogram Network & B2B
Network & B2B
senior manager
Pauline Wensing

Expert team

Expert manager
NO: Bjorn Hanning

Expert Manager
ZO: Jan Heijmans

Expert manager
ZW: Theo van der
Zalm

Expert Manager
NW: Peter Takken
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Network

Manager Network
Improvement:
Marc Hofstee

KBS MF2.0

KBS Partner
management:
Sander Freekes

KBS MF
Implementatie: Jos
Buis

I&M Support

I&M support
center o.l.v. Jasper
van Vliet
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Bijlage B – Stakeholdersanalyse
Primair
Secundair
Intern
Extern

Interface

Geeft een vorm van directe invloed aan. Deze stakeholders hebben een
actieve (gespeeld) rol in de totstandkoming of uitvoering van de pilot.
Geeft een vorm van indirecte invloed aan.
Een stakeholder die vanuit de afdeling Installation & Maintanance betrokken
is bij het project.
Een partij die vanuit buiten de afdeling I&M bij het project betrokken is.
Bijvoorbeeld een andere afdeling binnen VFZ.
Niet bij het project betrokken, maar heeft er wel een legitiem belang bij.

Stakeholder

Relatie m.b.t. tot zelforganisatie

Marc Hofstee

Projectleider zelforganiserende teams en tevens
verantwoordelijk voor het onderdeel ‘onderhoud’
waar de zelforganiserende teams in de pilot mee
zullen starten. MT‐lid Network & B2B
Senior Manager Network en B2B Operations (tevens
bedrijfsmentor student). Is verantwoordelijk voor het
netwerkdeel. MT‐lid Network & B2B
Manager van het expert team Zuid Oost en trekt
samen met Marc Hofstee het project
zelforganiserende teams. Heeft binne. het plan
verantwoordelijkheid gedragen voor het uitwerken
van de gebiedsindeling. MT‐lid Network & B2B
Manager expert team Noord West. Heeft binnen het
plan verantwoordelijkheid gedragen voor het in kaart
brengen van de communicatielijnen en stakeholders.
In zijn regio zal een team deelnemen aan de pilot.
MT‐lid Network & B2B
Manager expert team Noord Oost. Heeft binnen het
plan verantwoordelijkheid gedragen voor het
uitwerken van de KPI’s en doelstellingen. MT‐lid
Network & B2B
Manager Expert team regio Zuid West. Heeft binnen
het plan verantwoordelijkheid gedragen voor het
uitwerken van de kaderstellingen. Heeft in het
verleden ervaring met zelfsturend werken opgedaan
in een fabriek. In zijn regio zal een team deelnemen
aan de pilot. MT‐lid Network & B2B
Expert technicians en penvoerder/performance
coördinator in regio Zuid West. Arlon is in de
afgelopen 6 jaar van regio technician doorgegroeid
naar expert technicians en heeft dus een duidelijk
beeld van beide werelden. Tevens is hij een ‘dromer’
die in brainstormsessie met Marc veel heeft
bijgedragen aan de vormgeving van het plan.
Teamleider van een regio technicians team in regio
Noord West. Hij zal in de pilot deelnemen en de
coach worden van team drie, bestaande uit sub‐team
vijf en zes, in regio Noord West.

Pauline Wensing

Jan Heijmans

Peter Takken

Bjorn Hanning

Theo van der Zalm

Arlon van
Drimmelen

Kelly Hoogreef
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Jos Visser

Joshua Engels

Patrick Grave
Paul van Leeuwen
Nicole Hoebink
Janneke Verhaegh
Huib van Tilburg
Teamleiders/coaches

Penvoerders/
performance
coördinators
Expert technicians
regio Zuid West –
team 4
(pilot deelnemers)

Regio technicians
regio Zuid West –
team 4
(pilot deelnemers)

Expert technicians
regio Noord West –
team 3
(pilot deelnemers)

Regio technicians
regio Noord West –
team 3
(pilot deelnemers)
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Teamleider van een regio technicians team in de
regio Zuid West. Hij zal in de pilot deelnemen en
coach worden van team vier, bestaande uit sub‐
teams zeven en acht, uit regio Zuid West
Aanspreekpunt voor Installation & Maintenance
vanuit Technic Operations. TO is zelf ook met een
project bezig om met zelforganisatie aan de slag te
gaan. Aandachtspunt is om ervoor te zorgen dat de
processen van de twee afdelingen op elkaar blijven
aansluiten. Daarom zal er goed met Joshua
gecommuniceerd moeten worden.
Gebiedsverantwoordelijke voor regio Noord‐West
vanuit Technic Ops.
Gebiedsverantwoordelijk voor regio Zuid‐West
(tijdelijk) va uit Technic Ops
Directeur Installation & Maintenance.
HR Business Partner
Manager van Technic Operations.
Nationaal gezien zullen de teamleiders (de
toekomstige coaches) op de hoogte gehouden
moeten worden van eventuele ontwikkelingen uit de
pilot.
Nationaal gezien zullen de penvoerders (de
toekomstige performance coördinators) op de hoogte
gehouden moeten worden van eventuele
ontwikkelingen uit de pilot.
Zullen samen met de regio technicians een team
vormen wat deelneemt aan de pilot in regio Zuid
West. Zij zullen de eerste stap naar zelforganisatie
zetten. Zij moeten zelforganisatie gaan ervaren,
uitdragen, hun verantwoordelijkheid op zich nemen.
De ervaring die zij opdoen uit de pilot zal een van de
meest voorname bronnen van input voor het
beroepsproduct vormen.
Zullen samen met de exper technicians een team
vormen wat deelneemt aan de pilot in regio Zuid
West. Zij zullen de eerste stap naar zelforganisatie
zetten. Zij moeten zelforganisatie gaan ervaren,
uitdragen, hun verantwoordelijkheid op zich nemen.
De ervaring die zij opdoen uit de pilot zal een van de
meest voorname bronnen van input voor het
beroepsproduct vormen.
Zullen samen met de regio technicians een team
vormen wat deelneemt aan de pilot in regio Noord
West. Zij zullen de eerste stap naar zelforganisatie
zetten. Zij moeten zelforganisatie gaan ervaren,
uitdragen, hun verantwoordelijkheid op zich nemen.
De ervaring die zij opdoen uit de pilot zal een van de
meest voorname bronnen van input voor het
beroepsproduct vormen.
Zullen samen met de expert technicians een team
vormen wat deelneemt aan de pilot in regio Noord
West. Zij zullen de eerste stap naar zelforganisatie
zetten. Zij moeten zelforganisatie gaan ervaren,
uitdragen, hun verantwoordelijkheid op zich nemen.
De ervaring die zij opdoen uit de pilot zal een van de
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Niet ‐in de pilot
participerende
expert technicians
Niet‐ in de pilot
participerende regio
technicians
Regio planners

Expert planners

Evie Tissen

Eric Dijksma

Network & B2B

Installation &
Maintenance
Technic Operations
Fixet
VodafoneZiggo

B2B klanten
Klanten
KPN

Tele2

T‐mobile
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meest voorname bronnen van input voor het
beroepsproduct vormen.
Zullen in de volgende fasen zelf meegenomen in het
project naar zelforganisatie. Zij zullen van collega’s
ervaringen gedeeld krijgen en dienen dus ook vanuit
de eigen organisatie geïnformeerd te worden.
Zullen in de volgende fasen zelf meegenomen in het
project naar zelforganisatie. Zij zullen van collega’s
ervaringen gedeeld krijgen en dienen dus ook vanuit
de eigen organisatie geïnformeerd te worden.
De mensen die in de huidige situatie de opdrachten
inplannen voor de regio technicians nadat er een
ticket door HFC operations is aangemaakt. In die
nieuwe situatie zullen teams moeten communiceren
met de planner.
Elk expert gebied (NW, NO, ZO & ZW) beschikt over
een planner die de opdrachten voor de expert
managers inplant en daarvoor o.a. contact houd met
het Network Operarions Centre in Roemenië.
Regio manager Noord. Draagt verantwoordelijkheid
voor de klantketens in regio Noord. Dient
geïnformeerd te worden aangezien in de pilot één
van haar teams deelneemt.
Regio manager Zuid/ Draagt verantwoordelijkheid
voor de klantketens in regio Zuid. Dient geïnformeerd
te worden aangezien in de pilot één van zijn teams
deelneemt.
De afdeling waarin het traject plaatsvindt. Merendeel
van de betrokken stakeholders uit deze afdeling zijn
al benoemd, maar wordt in het kader van de
volledigheid alsnog benoemd
De afdeling die de uitvoerende taken betreffende het
netwerk doet.
De afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer
van het Netwerk en I&M aanstuurt.
De eigenaar van het netwerk.
De organisatie zelf. De organisatie is erg groot van
oudsher hiërarchisch ingedeeld. De flexibilisering van
I&M d.m.v. de invoering van zelforganiserende teams
zal een verandering voor de organisatie betekenen.
Zullen wellicht door zelforganisatie minder storingen
ervaren, wat de klanttevredenheid doet stijgen.
Zullen wellicht door zelforganisatie minder storingen
ervaren, wat de klanttevredenheid doet stijgen.
Concurrentiepositie kan verslechteren indien
VodafoneZiggo d.m.v. zelforganiserende teams de
service en kwaliteit (en daarmee de
klanttevredenheid) weet te verbtereren.
Concurrentiepositie kan verslechteren indien
VodafoneZiggo d.m.v. zelforganiserende teams de
service en kwaliteit (en daarmee de
klanttevredenheid) weet te verbtereren.
Concurrentiepositie kan verslechteren indien
VodafoneZiggo d.m.v. zelforganiserende teams de
service en kwaliteit (en daarmee de
klanttevredenheid) weet te verbtereren.
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Bijlage C – Krachtenveld analyse

Beïnvloeder (Tevreden houden )

Marc Hofstee
Jan Heijmans Pilot deelnemers
Kelly Hoogreef Expert & regio
NW & B2B
Teamleiders/
Joshua Engels Peter Takken Jos Visser
Huib van Tilburg
TO
Theo van der Zalm
coaches
Fixet
Arlon van
Penvoerders/
Drimmelen
performance
Planners
Bjorn Hanning
coördinators
Janneke
Eric Dijksma
Verheagh
Eefje Tissen

Zeer
hoog

Invloed stakeholder

Steuletfiguur (Samenwerken)

VodafoneZiggo
Nicole Hoebink

Pauline Wensing

Hoog

Toeschouwer (Weinig aandacht)

Geïnteresseerde (Informeren )
Expert technicians
Regio technicians

Matig

Laag

Klant
B2B klant
Tele2
KPN
T‐mobile

Laag
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Zeer hoog

Bijlage D – Mindmap
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Psychologische
veiligheid

Bijlage E – Boomdiagram

Betrouwbaarheid
Structuur &
duidelijkheid
Betekenis

Team

Impact
Doorgroei‐
mogelijkheid
Communicatie

Rollen

Kennisdeling

team doel
Verantwoor‐
delijkheid

Teamtaak

Zelf
organiserende
teams

Kennis

Werkstroom

Vragen stellen

Leiderschap
/coachen

Faciliteren

Kaders

Doelstellingen

Draagvlak omgeving

Organisatorische
randvoorwaarden

Motivaie voor
inbedding van ZOT
Minimale en
maximale
groepsgrootte
Toegang tot
relevante data
Cultuur

Rapportage
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Bijlage F – Definities (sleutel)variabele
De sleutelvariabele van dit vraagstuk luidt; ‘‘implementeren van zelforganisatie in het onderdeel
‘onderhoud’ binnen Installation & Maintenance’.
In deze bijlage wordt er dieper ingegaan op de sleutelvariabelen en wordt er een definitie gegeven
aan de achtergrond variabelen en begrippen die van belang zijn in dit vraagstuk.
Zelforganisatie
Zelforganisatie (en zelfsturing) is een begrip dat voortkomt uit de sociotechniek. De sociotechniek is
een toegepaste wetenschap die zich inzet voor het verbeteren van het functioneren van zowel mens
als organisatie door middel van aanpassing of fundamenteel herontwerp van inhoud en organisatie
van de techniek én van de menselijke arbeidstaken (encyclo, 2007).
Zoals in par. 2.4 ‘literatuurverkenning vraagstuk’ vermeldt, is zelforganisatie een vorm van
gedeeltelijke autonomie, waarbij de leidinggevende een coachende en faciliterende rol op zich
neemt wanneer het team hun richting en doelen bepaalt. Beoordeling blijft, in het geval van dit
vraagstuk, echter bij de organisatie liggen.
Zelforganisatie is geen nieuw begrip en kent ook meerdere verschijningsvormen, definities en
benamingen. Naast de al benoemde zelforganiserende en zelfsturende teams, wordt er in de
literatuur ook gesproken over autonome werkgroepen en zelfregulerende teams (Attaran & Nguyen,
2000; Tjepkema, 2003). De vraag ontstaat dan hoe er een definitie aan gegeven kan worden.
Hackman (1987), heeft gesteld dat het gros van de definities over vier basis elementen beschikken.
Dat zijn 1) groepswerk, 2) verantwoordelijkheid, 3) doelstelling en 4) teamproduct.
Tjepkema (2003) heeft, door onderzoek te doen naar vele definities van zelfsturende teams,
geprobeerd de gemeenschappelijke eigenschappen te benoemen. Hier kwam ten eerste naar voren
dat zelforganiserende teams uit een vaste groep medewerkers bestaan die dagelijks met elkaar
samenwerken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid delen voor de onderling afhankelijke
activiteiten die nodig zijn om het uiteindelijke doel te behalen. Verder is het team tot op zekere
hoogte verantwoordelijk voor eigen beheer en uit te voeren taken. Ten slotte dient een team
zelfstandig beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot het werkproces. Daarom dient het
team toegang te hebben tot alle relevante informatie die daarvoor nodig is.
De definitie van zelforganiserende teams die in dit vraagstuk wordt gehanteerd, luidt;
Een zelf organiserend team bestaat uit een vaste groep medewerkers dat met betrekking tot het
eigen werkproces beslissingsbevoegd is en dagelijks met elkaar samenwerkt, om, onder begeleiding
van een coach met een faciliterende rol, een doel na te streven wat door hen zelf geformuleerd is
binnen het kader van de organisatiedoelstellingen en over de relevante informatie beschikt om zelf
beslissingen te nemen om dit doel te behalen.
Een belangrijk onderdeel van de bovenstaande definitie is dat het team wordt begeleid door een
coach met een faciliterende rol. Leiderschap is namelijk een belangrijk aspect van zelforganisatie.
Leiderschap/ coachen
Een belangrijk aspect bij zelforganisatie is de rol van de leidinggevende. Zelforganisatie is geen
zelfsturing. Complete zelfsturende teams bestaan ook niet, want dan heb je een autonome
organisatie (Thunnissen, M., 2018). Dus zeker bij zelforganisatie blijft de leidinggevende een rol
spelen. Tegelijkertijd moeten de teams zelf hun beslissingen nemen om hun doel te behalen en geen
concrete opdrachten ‘van bovenaf’ te krijgen. Dus de vraag ontstaat; wat is de rol van de
leidinggevende en welke leiderschapsstijl past daar het beste bij?
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Allereerst kan de vraag gesteld worden wat leiderschap nou eigenlijk is, maar dat is een lastigere
vraag dan het in eerste instantie lijkt. In de literatuur zijn onderzoekers het daar namelijk meer
oneens dan eens over. De meeste meningsverschillen komen voort uit het feit dat leiderschap een
complex fenomeen is, waarbij de leider, de ‘volgers’ en de situatie een rol spelen. De ene
onderzoeker focust zich op persoonlijkheid, fysieke eigenschappen en gedragingen van de leider; en
anderen zich weer op de situatie waarin de leider zich bevindt (Hughes, Ginnet, Gurphy, 2015).
Hierdoor ontstaan er verschillende definities van het begrip. Een paar van definities zijn:
‐ Het proces waarmee een agent een ondergeschikte ertoe aanzet zich te gedragen in een
gewenste manier (Krile, Curphy, Lund, 2005)
‐ Coördineren van het werk van groepsleden (Thomas, Schmidt, 1976)
‐ Voorwaarden scheppen voor een team om effectief te zijn (Peters, Waterman, 1982)
‐ Het vermogen om resultaten te behalen en het vermogen om teams samen te stellen; deze
vertegenwoordigen het wat en hoe van leiderschap (Robbins, 1986)
Al benoemen ze dat er niet één correcte definitie van leiderschap bestaat, luidt de definitie die
Hughes, Ginnet en Gurphy zelf aan leiderschap gedefinieerd hebben; ‘het beïnvloeden van een
georganiseerde groep om haar doelen te bereiken’.
Het beïnvloeden van medewerkers is echter tegenstrijdig met zelforganisatie. Deswege is het niet
het traditionele leiderschap wat toegepast zal worden, maar zal er een overstap naar coachen
gemaakt worden.
Ibarra en Scoular (2019) stellen dat bedrijven steeds meer afstappen van traditionele command en
control praktijken en meer naar een model gaan waarin managers ondersteuning en begeleiding
geven, in plaats van instructies. Kortom, de rol van de manager wordt die van een coach.
Ibarra en Scoular definiëren een manager als coach als volgt: “An effective manager‐as‐coach asks
questions instead of providing answers, supports employees instead of judging them, and facilitates
their development instead of dictating what has to be done.”
Oftewel een coach stelt vragen, ondersteunt en faciliteert de ontwikkeling van het team.
Team
Om het ‘zelforganiserende’ aspect van zelforganiserende teams verder te onderbouwen, is er ook
een definitie aan ‘team’ gegeven. De gehanteerde definitie is op basis van een door Google
gehanteerde definitie en verder aangepast en afgestemd met de opdrachtgever. De definitie van een
team luidt: ‘Een team bestaat uit een groep mensen die sterk van elkaar afhankelijk zijn ‐ ze plannen
werk, lossen problemen op, nemen beslissingen en beoordelen de voortgang in dienst van een
proces en gebied. Teamleden hebben elkaar nodig om het werk efficiënt, effectief en kwalitatief
hoogwaardig gedaan te krijgen.
Gedurende de pilot zullen de teams onderzocht worden aan de hand van vijf dynamieken. Deze
dynamieken, afgeleid van eerder onderzoek uit ‘project Aristotle, werden ondervonden als wat
succesvolle teams onderscheid van andere teams (Rozovsky, 2017).
Psychologische veiligheid
Psychologische veiligheid (Edmondson, 1999) gaat om de perceptie van een individu heeft bij het
nemen van een interpersoonlijk (te maken met onderlinge relaties tussen personen) risico of de
overtuiging dat een team veilig is om risico's te nemen terwijl het wordt gezien als onwetend,
incompetent, negatief of storend. In een team met een hoge psychologische veiligheid voelen
mensen zich veilig om risico's te nemen rond hun teamleden. Ze zijn ervan overtuigd dat niemand in
het team iemand anders in verlegenheid zal brengen of zal straffen voor het toegeven van een fout,
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het stellen van een vraag of het aandragen van een nieuw idee. Psychologische veiligheid bleek het
belangrijkste aspect van een effectief team te zijn.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid gaat om het vertrouwen dat teamleden hebben in de vraag of hun collega’s
betrouwbaar zijn en kwaliteitswerk opleveren (De Jong en Elfring, 2014). Het tegenovergestelde
hiervan is dat teamleden verantwoordelijkheden ontwijken (Jones, 1984).
Duidelijkheid en structuur
Duidelijkheid en structuur gaat om iemands begrip van de jobverwachtingen, het proces om aan
deze verwachtingen te voldoen en de gevolgen van iemands prestaties zijn belangrijk voor de
effectiviteit van het team. Doelen kunnen worden gesteld op individueel of groepsniveau en moeten
specifiek, uitdagend en haalbaar zijn (Stewart en Barrick, 2000).
Betekenis van het werk
Het vinden van een doel in het werk zelf of de output is belangrijk voor teameffectiviteit. De
betekenis van werk is persoonlijk en kan variëren: financiële zekerheid, familie ondersteunen, het
team helpen slagen of zelfexpressie voor elk individu, bijvoorbeeld.
Impact
Impact gaat om de resultaten van iemands werk, het subjectieve oordeel dat het werk een verschil
maakt, is belangrijk voor teams. Door te zien dat iemands werk bijdraagt aan de doelen van de
organisatie, kan de impact zichtbaar worden gemaakt (Grant. 2008)
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Bijlage G – Praktijkproces
Vraagdefinitie

Zie format vraagdefinitie

Deelproduct 2:
Concept plan ZOT

Bijbehorende deelvragen waar antwoord op
gegeven moet worden om deelproduct te kunnen
opleveren aan de opdrachtgever en/of andere
stakeholders:
1. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit
de literatuur gesteld worden aan de
implementatie van zelf organiserende teams?
2. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die vanuit
stakeholders gesteld worden aan de
implementatie van zelf organiserende teams?
3. Wat voor gevoel leeft er bij de deelnemers en
hoe zouden zij invulling geven aan de
communicatiestructuur en kennisdeling in de
pilot?
4. In hoeverre komt het praktijkproces, de
literatuur, de eisen en wensen van de
stakeholders en het plan zoals daar tot dusver
invulling aan is gegeven met elkaar overeen?
Welke gegevens heeft de student nodig cq moet hij
zelf verzamelen en analyseren voor dit deelproduct?
‐
Interne documenten aangaande de
implementatie van ZOT.
‐
Aanwezige impliciete kennis in de organisatie
aangaande de implementatie van ZOT.
‐
Bestaande kennis betreft implementatie van
ZOT uit eerder onderzoek
‐
Meningen, eisen en wensen van deelnemers en
relevante stakeholders.
Welke stakeholders moet de student betrekken bij het
antwoord kunnen geven op deze deelvraag cq bij het
overdragen/presenteren van het tussenproduct?
Marc Hofstee, Jan Heijmans, Kelly Hoogreef, Jos Visser,
Theo van der Zalm, Peter Takken, Bjorn Henning, Arlon van
Drimmelen, Pauline Wensing en de technicians die
deelnemen aan de pilot.
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Deelproduct 4:
handeling - pilot

Bijbehorende deelvraag waar antwoord op gegeven
moet worden om deelproduct te kunnen opleveren
aan de opdrachtgever en/of andere stakeholders:
1. Wat zijn de wekelijkse achievements en
learnings in fase 1?
2. Hoe wordt zelf organiseren door de
verschillende betrokken partijen ervaren en gaat
de verandering een goede kant op?
3. Hoe kan er beter invulling gegeven worden aan
de voorbereidingen van een nieuwe fase?

Welke gegevens heeft de student nodig cq moet hij
zelf verzamelen en analyseren voor dit deelproduct?
‐
Gebeurtenissen uit het werkveld.
‐
Ervaringen en mening van pilot deelnemers

Welke stakeholders moet de student betrekken bij het
antwoord kunnen geven op deze deelvraag cq bij het
overdragen/presenteren van het tussenproduct?
Pilot deelnemers, Marc Hofstee, Jan Heijmans, Kelly
Hoogreef, Jos Visser, Peter Takken, Pauline Wensing

Beroepsproduct:
Implementatieplan

Zie format opleveren en beoordeling
beroepsproduct
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Bijlage H – Voice of te customer (eisen, verwachtingen, wensen)
Eisen (m.b.t. de onderzoeksdoelstelling  deelproducten & beroepsproduct)
‐ Het beroepsproduct wordt uiterlijk 4 juni 2021 opgeleverd aan zowel de onderwijsinstelling
als de opdrachtgever.
‐ Het beroepsproduct is een handeling in de vorm van een implementatie. De opdrachtgever
wenst dus geen advies. Na de het afstudeertraject hebben twee teams een
zelforganiserende werkwijze in het onderdeel ‘onderhoud’ op zich genomen.
‐ Er zal tijdens het verloop van de pilot invulling gegeven worden aan het beroepsproduct
a.d.h.v. de kennis die in de pilot verkregen wordt.
‐ Het beroepsproduct geeft bij de opdrachtgever aan waar het opgestelde plan bijgestuurd
moet worden en stelt de opdrachtgever in staat om, aaneensluitend aan het
afstudeertraject, de volgende stap naar het behalen van de organisatiedoelstelling te zetten.
‐ Er wordt de technicians geen werkwijze opgelegd. Zelforganisatie dient vanuit henzelf te
komen.
‐ De technicians (‘eindgebruikers’) moeten intensief betrokken worden bij proces wat lijdt tot
de samenstelling en implementatie van zelfsturende teams (het bepalen van
randvoorwaarden en teamsamenstellingen). Zelforganisatie moet door de betrokkenen
gedragen worden. Het moet van binnenuit komen en leven onder de mensen. Door deze
mensen hierbij te betrekken ontstaat er een gevoel van verantwoordelijkheid voor het
eindresultaat en wordt er betrokkenheid gecreëerd door dat ze een eigen inbreng hebben.
‐ Er wordt gedurende het afstudeertraject aangesloten op de agile werkwijze van de
organisatie, waarin, voornamelijk tijdens de pilot, geleerd wordt uit het verleden, verbeterd
wordt in het heden en vooruit gekeken wordt naar de toekomst
‐ Er wordt rekening gehouden met wet‐ en regelgeving.
‐ Er moet afstemming met de afdeling Technic Operations plaatsvinden om te waarborgen dat
de processen van de twee afdelingen op elkaar aan blijven sluiten.
‐ Het beroepsproduct wordt niet alleen opgeleverd in document format, maar ook in de vorm
van een presentatie zodat deze binnen de organisatie gedeeld kan worden.
Verwachtingen (m.b.t. de onderzoeksdoelstelling  deelproducten & beroepsproduct)
‐ Er wordt een bijdrage geleverd aan het plan van zelforganisatie en het plan van aanpak voor
de pilot, d.m.v. het aanbrengen van structuur in de verschillende onderdelen en aanvulling
waar mogelijk/ nodig.
‐ Er wordt actief contact gezocht met stakeholders en deze worden betrokken bij het traject.
‐ Na afloop van de pilot is bij twee teams zelforganisatie binnen het onderdeel onderhoud
geïmplementeerd.
Wensen (m.b.t. de onderzoeksdoelstelling  deelproducten & beroepsproduct)
‐ Wanneer een pilot team een zelforganiserende werkwijze binnen het onderdeel
‘onderhoud’ tot op zekere hoogte heeft geïmplementeerd, en er komt een kans langs om
een andere processtroom op te pakken, pakken we die.
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Bijlage I – Risico‐inventarisatie en tegenmaatregelen
Onderstaand risico overzicht is opgesteld om vroegtijdig risico’s te herkennen en te kunnen voorkomen.
Om eerst af te kaderen wat wordt verstaan onder een laag, midden en hoog risico over de verschillende gebieden waar een risico een effect op kan hebben,
is er een risico‐matrix uitgevoerd. Zie hieronder.

Groen
Geel
Rood

1) Laag

2) Midden

3) Hoog

C2 VodafoneZiggo Internal

laag risico
gemiddeld risico
hoog risico
Effect
Tijd
Zal weinig tot geen
invloed hebben op de tijd.
Deadlines worden naar
alle waarschijnlijkheid
gehaald

Mensen
Zal weinig tot geen
invloed hebben op
mensen. Niets wat een
gesprek kan oplossen.

Haalbaarheid (inhoud)
Zal weinig tot geen invloed
hebben op de haalbaarheid
van het beroepsproduct.

Heeft enige invloedop het
behalen van deadlines.
Voordoen van het risico
zal nacht‐ en
weekendwerk
veroorzaken.

Zal van invloed zijn op
mensen. Het zal het
vertrouwen in het
verandertraject doen
dalen en een succesvol
einde moeilijk maken.

Zal van invloed zijn op de
haalbaarheid van het
beroepsproduct. Er zullen
extra activitieiten uitgevoerd
moeten worden om een
beroepsproduct neer te
zetten.

Is van grote invloed op het
behalen van deadlines.
Voortdoen van het risico
zal vertraging of
eliminatie veroorzaken.

Zal een grote invloed
hebben op mensen.
Mensen raken het
vertrouwen in het
verandertraject compleet
kwijt en maakt een goede
implementatie nagenoeg
onmogelijk.

Is van grote invloed op de
haalbaarheid van het
beroepsproduct. Er zal
compleet aangepast moeten
worden, wellicht zelf een
geheel ander beroepsproduct,
of het opleveren van een
beroepsproduct is onmogelijk
geworden.

1) Laag
Het risico zal zich naar alle
waarschijnlijkheid niet
voordoen.
De activitieit vindt zelden
plaats.

Kans
2) Midden
Er bestaat een reëele kans
dat het risico zich
voordoet.
De activiteit vindt
regelmatig plaats.

3) Hoog
Het risico zal zich naar alle
waarschijnlijkheid
voordoen
De activiteit vindt
dagelijks/wekelijks plaats.

Laag (1)

Laag (2)

Gemiddeld (3)

Laag (2)

Gemiddeld (4)

Hoog (6)

Gemiddeld (3)

Hoog (6)

Hoog (9)

Effectwaarde

Risicowaarde

21

Kanswaarde

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Haalbaarheid

6
7

Risico
De projectgrenzen zijn niet duidelijk gesteld
De voorbereidingen van de pilot voldoen niet aan de starteisen
Tijdens de pilot wordt duidelijk dat het zelf organiserend werken niet werkt
De student raakt privé belemmert wegens omstandigheden als ziekte.
Er wordt niet voldoende rekening gehouden met de inbreng van de technicians of er
wordt alsnog een bepaalde werkwijze ‘opgelegd’.
Het gewenste eindresultaat is onvoldoende duidelijk.
Technicians kiezen ervoor om hun ervaringen niet te delen in een kwalitatief
onderzoek
Tijdens de gegevensverzameling blijken niet de juiste gegevens verzameld te zijn.
Er wordt te weinig gecommuniceerd met de opdrachtgever & overige stakeholders
Er wordt op de verkeerde wijze met stakeholders omgaan
Er vindt ‘straightlining’ plaats tijdens het enquête onderzoek.
De teamleiders blijven zich opstellen als teamleiders en niet als coach
De stekker wordt uit het traject getrokken door het hogere management
De interne doelstelling wordt niet behaald
de eisen en verwachtingen van de stakeholders worden niet behaald
de hoofdvraag blijkt niet aan te sluiten op het beroepsproduct.
De implementatie van zelforganisatie stuit op weerstand.
Er worden meteen resultaten verwacht van zelforganisatie door het management.
De technicians ervaren zelf organiserend werken als een hogere werkdruk.
Zelf organiserend werken wordt geïmplementeerd als een middel om Kosten te
besparen.
Elk team gaat. Onafhankelijk va elkaar, zelf proberen het wiel uit te vinden.

Mensen

1
2
3
4
5

Tijd
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M
M
M
H

M
M
H
L

M
M
H
H

1
2
1
1

2
2
3
3

2
4
3
3

M H

H

1

3

3

M M M

1

2

2

M M M

3

3

9

H
M
M
M
L
M
H
L
M
M
L
L

M
H
H
M
M
H
M
M
M
M
H
H

M
M
M
H
M
H
H
H
M
H
M
H

1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
3
1

3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
4
6
6
3
3
3
6
6
9
3

L

H

M

1

2

2

M M H

2

2

4

1. De projectgrenzen zijn niet duidelijk gesteld.
Om dit te voorkomen zijn de eisen, wensen en verwachtingen van verschillende
stakeholders opgenomen in de VoC, welke te vinden is in bijlage G. Tevens is de afbakening
van de verschillende begrippen afgebakend en te vinden in de literatuurverkenning.
2. De voorbereidingen van de pilot voldoen niet aan de starteisen.
De starteisen, zoals gesteld door de organisatie, zijn afgestemd op de literatuur en in
samenwerking met de organisatie verder invulling gegeven. Een maand voor de start van de
pilot is er gepresenteerd aan het MT van Operations en moeten alleen nog de laatste
stappen gezet worden. Indien tijdens de pilot gemerkt wordt dat er zaken anders ingericht
moeten worden, dan wordt er aangepast. Daarvoor wordt er eerst een pilot gehouden.
3. Tijdens de pilot wordt duidelijk dat zelf organiserend werken niet werkt.
De plannen zijn van te voren gebaseerd op theorie uit eerder onderzoek en er is invulling
aan gegeven aan de hand van succesfactoren die hieruit geformuleerd zijn. Echter kan het
zich altijd voordoen dat deze werkwijze niet past binnen de organisatie van VodafoneZiggo.
Indien dit zich voordoet wordt er samen met de technicians gekeken waarom het niet werkt
en wat er moet gebeuren om het wel te laten werken. De antwoorden hierop, deze lessons
learned, zullen invulling geven aan het beroepsproduct. Indien er afstand genomen wordt
van zelforganisatie, zullen de ervaringen die daartoe de reden zijn invulling geven aan het
beroepsproduct en wordt vanaf daar gekeken wat de vervolgstappen zijn.
4. De student raakt privé belemmert wegens omstandigheden als ziekte.
Dit is een risico wat zich kan voordoen, wat geaccepteerd wordt en waar geen
tegenmaatregelen tegen genomen worden.
5. Er wordt niet voldoende rekening gehouden met de inbreng van de technicians of er wordt
alsnog een bepaalde werkwijze opgelegd.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Hiervoor zal gedurende de pilot gewaakt moeten worden. Tevens zal er gedurende en
vooraf de pilot met technicians gesproken worden. Daarnaast zullen zaken als
overlegstructuur, rolverdeling in een team en de wijze van kennisdeling niet opgelegd
worden. Het management (en de student) levert een raamwerk, maar nodigt de technicians
uit om vanaf daar rechtsaf of linksaf te slaan of zelfs 180 graden de andere kant op te gaan.
Het gewenste resultaat is onvoldoende duidelijk.
Naast de projectgrenzen duidelijk af te stellen middels de VoC, geldt dit ook voor het
gewenste resultaat van zowel het beroepsproduct als de uiteindelijke
organisatiedoelstelling. Daarnaast is het gewenste resultaat afgestemd met de
opdrachtgever. Dit is vastgelegd in de interne doelstelling.
Technicians kiezen ervoor hun ervaringen niet te delen in een kwalitatief onderzoek.
Technicians kunnen terughoudend zijn met het delen van hun mening en gevoel met een
student gezien de inhoud van het gespreksonderwerp en de ‘nieuwheid’ van de situatie.
Verder bestaat er de mogelijkheid dat ze zich niet veilig voelen en het idee hebben dat wat
ze zeggen, tegen ze gebruikt kan worden. Hierom zal de student niet als ‘student’
geïntroduceerd worden maar als een volwaardig project lid die onafhankelijk is van de
hiërarchische lijn. Daarnaast wordt er, via de teamleiders, contact gelegd met enkele
technicians om voor aanvang van de pilot kennis te maken en om hun input betreft de
opgestelde meetinstrumenten te vragen.
Tijdens de gegevensverzameling blijken niet de juiste gegevens verzameld te zijn.
Om dit te voorkomen zijn de meetinstrumenten vooraf afgestemd met relevante
stakeholders die deelnemen aan de pilot en zijn de meetinstrumenten geoperationaliseerd
aan de hand van kennis uit de literatuur van eerder onderzoek.
Er wordt te weinig gecommuniceerd met de opdrachtgever en overige stakeholders.
Om te waarborgen dat er voldoende communicatie plaatsvindt, is er van te voren vastgelegd
op welke wijze er gecommuniceerd wordt. Dit os opgenomen in paragraaf 5.2
‘Communicatie’.
Er wordt op een verkeerde wijze met de stakeholders omgegaan.
Om te waarborgen dat er op de juiste wijze met stakeholders omgegaan wordt is er een
krachtenveld analyse uitgevoerd die aangeeft op welke wijze er met stakeholders gewerkt
dient of kan worden.
Er vindt straightlining plaats in het enquête onderzoek.
Om straightlining te voorkomen is er afstand genomen van het samenstellen van een
ellelange vragenlijst die uit dezelfde antwoorden bestaat. In plaats daarvan zal de vragenlijst
onderverdeeld worden in verschillende pagina’s waar een klein aantal vragen gesteld
worden. Daarnaast is verschillen de antwoordmogelijkheden per vraag om ‘eentonigheid’ te
voorkomen’.
De teamleiders blijven zich opstellen als teamleiders en niet als coaches.
Om ervoor te zorgen dat teamleiders daadwerkelijk de rol van coach op zich gaan nemen is
het onderwerp in gesprekken voorafgaand aan de pilot meerdere keren aangetikt en is het
onderscheid tussen de rol van teamleider en coach besproken. Tevens zullen de teamleiders
een bijscholing volgen, specifiek gericht op zelforganisatie, die hier verder op in gaat.
De stekker wordt uit het traject getrokken door het hoger management.
De kans is klein, maar zou van grote gevolgen zijn. Het draagvlak binnen de organisatie
bestaat al
De interne doelstelling wordt niet behaald.
De interne doelstelling is vastgesteld met de praktijkbegeleider en de opdrachtgever. Er zal
frequent gecommuniceerd worden met beide partijen om het tijdig aanleveren van het
beroepsproduct te garanderen in aanloop van de deadline.
De eisen en verwachtingen van de stakeholder worden niet behaald.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
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De eisen en verwachtingen van de stakeholders worden opgenomen in het plan. Indien deze
niet behaald worden gedurende de pilot, zal er geëvalueerd worden waardoor deze niet
behaald zijn, en zat dit fungeren als input voor het beroepsproduct.
De hoofdvraag blijkt niet aan te sluiten bij het beroepsproduct.
De hoofdvraag is afgestemd met de opdrachtgever, maar is flexibel. Gedurende pilot zal
beoordeeld worden of we op koers liggen en indien nodig zal bijgestuurd worden. De
hoofdvraag kan gedurende het praktijkproces veranderen.
De implementatie van zelforganisatie stuit op weerstand
Er bevindt zich al veel draagvlak binnen de organisatie voordat er gestart wordt met de
implementatie van zelforganisatie. Indien er weerstand opkomt, zal er worden geluisterd
naar deze mensen en zal de input opgenomen worden.
Er worden meteen resultaten verwacht van zelforganisatie door het hoger management.
Zelforganisatie is niet zomaar gedaan. Dit is in alle communicatie naar de omgeving
uitgezonden. Alle belanghebbenden zijn van te voren geïnformeerd dat de implementatie
van zelforganisatie tijd nodig heeft.
Technicians ervaren zelf organiserend werken als een hogere werkdruk.
Dit zal terugkomen in de pilot. Gedurende de pilot zal er middels een iteratieve leercyclus
gewerkt worden. Indien technicians hogere werkdruk ervaren, wat in een begin situatie
waar iedereen moet wennen te verwachten is, zal onderzocht worden waardoor dit komt en
vanaf daar bijgestuurd worden.
Zelf organiserend werken wordt geïmplementeerd als een middel om kosten te besparen.
In het plan is het doel opgenomen als ‘de klantervaring verbeteren en de meerwaarde uit de
mensen halen’. Kosten verminderen wordt benoemd, maar wordt beschouwd als een
eventuele positieve bijzaak.
Elk team gaat, onafhankelijk van elkaar, zelf proberen het wiel uit te vinden.
In de lange termijn zal er een buddy‐systeem geïmplementeerd worden waarin teams die
starten met zelforganisatie wordt gekoppeld aan een team die daar al ervaring mee heeft
opgedaan. Voor de pilot zal er aparte communicatiestructuur ten behoeven van kennisdeling
opgezet worden.
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Bijlage J – Activitietentabel
1
2

Vraagdefinitie (deelproduct 1)

Omschrijving activiteiten

Achtergrondinformatie achterhalen en aanleiding
invullen
Stakeholders inventariseren

Verkennende gesprekken voeren. Middels 6W‐formulen
aanleiding vormgeven.
Achterhalen wie de betrokken partijen zijn en hun belang
bij het vraagstuk in kaart brengen middels een
stakeholdersanalyse. Vervolgens de manier van omgaan
met stakeholders vaststellen middels een
krachtenveldanalyse.
Afstemmen met de opdrachtgever wat er aan het einde
van het praktijkproces wordt opgeleverd en welke eisen,
wensen en verwachtingen daaraan zijn gekoppeld.
In kaart brengen van de literatuur welke gebruikt kan
worden voor het vraagstuk. De afbakening wordt gedaan
middels een mindmap. Vervolgens kunnen de
bijbehorende indicatoren in kaart5 gebracht worden
middels een boomdiagram.
A.d.h.v. verkennende gesprekken binnen de organisatie
kan invulling gegeven worden aan de interne en externe
doelstelling en kan er in afstemming met de
praktijkbegeleider een hoofdvraag vastgesteld worden.
Toegepaste theorieën, modellen en/of concepten en
gegevensverzameling en ‐analyse verantwoorden en
toelichten.
Vaststellen in de tijd wanneer welke deelproducten
opgeleverd worden en op welke momenten er met wie en
hoe gecommuniceerd zal worden.
Reflectie op basis van proces, product en persoon.
Vraagdefinitie inleveren op 5 maart, 13:00 uur.

3

Beroepsproduct vaststellen en eisen, wensen en
verwachtingen inventariseren

4

Literatuuronderzoek en deskresearch

5

Doelstelling en hoofdvraag vaststellen

6

Methodologische verantwoording opstellen

7

Werkplanning en communicatie opstellen

8
9

Reflectie opstellen
Vraagdefinitie inleveren

Concept plan (deelproduct 2)

Omschrijving activiteiten

10

Inventariseren gegevens deelvraag 1

11
12
13

Interviewvragen vaststellen
Interviews deelvraag 2, 3 en 4 inplannen.
Interviews houden

14
15

Uitwerken interviews
Tussenconclusie deelvraag 1

16

Inventariseren gegevens deelvraag 2

17

Evalueren van de verzamelde gegevens

18

Tussenconclusie deelvraag 2

19

Inventariseren gegevens deelvraag 3

20

Evalueren verzamelde gegevens

21

Tussenconclusie deelvraag 3

22

Inventariseren gegevens deelvraag 4

23

Evalueren verzamelde gegevens

24

Tussenconclusie deelvraag 4

25
26

Conclusie deelproduct 2
Methodologische verantwoording

D.m.v. deskresearch de bestaande onderdelen van het plan
analyseren
Spreekt voor zich
Interviews plannen met relevante stakeholders
Stakeholders die hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van het plan interviewen.
Interviews transcriberen
Middels de verzamelde gegevens antwoord geven op
deelvraag 1.
Middels literatuuronderzoek de starteisen van het
implementeren van zelforganiserende teams vaststellen.
Oogt het compleet? Zijn er betrouwbare bronnen gebruikt?
Komt de theorie uit verschillende bronnen overeen?
Middels de verzamelde gegevens antwoord geven op
deelvraag 2.
Middels interviews en deskresearch de starteisen vanuit de
organisatie vaststellen.
Zijn de verzamelde gegevens afdoende om invulling aan de
deelvraag te geven. Zo niet, aanvullende stappen zetten.
Middels de verzamelde gegevens antwoord geven op
deelvraag 3.
Vergelijken van de verzamelde gegevens uit de eerdere
drie deelvragen.
Zijn de verzamelde gegevens afdoende om invulling aan de
deelvraag te geven. Zo niet, aanvullende stappen zetten.
Middels de verzamelde gegevens antwoord geven op
deelvraag 4.
Conclusie voor het deelproduct schrijven
Toegepaste theorieën, modellen en/of concepten en
gegevensverzameling en ‐analyse verantwoorden en
toelichten.
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27

Reflectie opstellen

Reflectie op basis van proces, product en persoon.

Pilot (deelproduct 3)

Omschrijving activiteiten

36

Inventarisatie gegevens per deelvraag

37

Dataverzamelingsmethoden per deelvraag
vaststellen
Indien nodig interviews inplannen
Meetinstrumenten vaststellen.
Gegevens per deelvraag verzamelen
Verzamelde gegevens per deelvraag analyseren
Invulling aan deelvragen geven
Conclusie deelproduct 3
Methodologische verantwoording

Inventariseren welke gegevens nodig zijn voor het
beantwoorden van de deelvragen.
Dataverzamelingsmethode per deelvraag vaststellen

38
39
40
41
42
43
44

Spreekt voor zich

Reflectie opstellen

Spreekt voor zich
Spreekt voor zich
Spreekt voor zich
Conclusie voor het deelproduct schrijven
Toegepaste theorieën, modellen en/of concepten en
gegevensverzameling en ‐analyse verantwoorden en
toelichten.
Reflectie op basis van proces, product en persoon.

Follow‐up (beroepsproduct)

Omschrijving activiteiten

46

Inleiding beroepsproduct

47

Schrijven follow‐up

48

Methodologische verantwoording

49

Reflectie

50
51

Verzamelde gegevens afstemmen met
praktijkbegeleider en opdrachtgever
Concept beroepsproduct presenteren

52

Inleveren beroepsproduct.

Beschrijven van het vraagstuk en inleiden van
beroepsproduct.
Invulling geven aan een follow aan de hand van de kennis
uit de pilot en de next steps die daaruit gevolgd zijn.
Toegepaste theorieën, modellen en/of concepten en
gegevensverzameling en ‐analyse verantwoorden en
toelichten.
Reflectie op basis van proces, product en persoon
gedurende het gehele praktijkproces
Evalueren of alle zaken benoemd zijn en het
beroepsproduct voorziet in een follow‐up naar fase 2.
Concept presenteren aan relevante stakeholders in de
organisatie.
4 juni 13:00 via ELO

45
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Bijlage K – Litratuuronderzoek deelproduct 2, deelvraag 1
Onderstaand wordt een weergave gegeven van de eisen en randvoorwaarden die vanuit de
literatuur gesteld worden aan de implementatie van zelforganiserende teams.
Voor verder in te gaan op de randvoorwaarden zijn er een paar aandachtspunten, die in literatuur
benoemd worden, waarvan een succesvolle implementatie van zelf organiserende teams afhankelijk
is. Ten eerste wordt benadrukt dat, bij de implementatie, zelf organiseren of zelfsturen niet als
kostenbesparing maar als visieverandering ingevoerd dient te worden. Daarnaast is het van groot
belang dat zelf organiseren aansluit op de kernwaarden, doelstelling en cultuur van de organisatie
(Rijnconsult, 2018). Zelf organiserende teams kunnen namelijk niet succesvol geïmplementeerd
worden wanneer het concept niet aansluit op de organisatie. Ten derde dient de organisatie zich
goed voor ogen te houden dat de implementatie van zelforganiserende teams tijd kost. De mensen
dienen de tijd te krijgen om te veranderen. Verder dienen zowel de organisatie en het
topmanagement gecommitteerd te zijn aan het concept, en meegenomen te worden in het
verandertraject. Dit helpt bij het creëren van de juiste omgeving en voorkomt bemoeienis
(Rijnconsult, 2018).
Verder is het belangrijk dat men zich tijdens dit proces realiseert dat werken met zelforganiserende
teams continue veranderen betekent (Thunissen, 2019). De omgevingen veranderd, klanten en de
klantvraag veranderen, teams kunnen van samenstelling veranderen en mensen passen zich continu
aan. Hierdoor zal er continue gekeken moeten worden naar wat de juiste aanpak, werkwijze en
teamsamenstelling is.
Bovenal moet men zich er bewust van zijn dat er geen ‘gouden aanpak’ voor het implementeren van
zelf organiserende teams bestaat. Een zelf organiserend teams is een vorm van een autonoom team.
Er zijn echter nog meerdere namen voor. Bijvoorbeeld zelfsturende of zelf coördinerende teams. Het
gaat om de vraag hoeveel en wat de organisatie aan de medewerkers gaat overlaten (Haselfoff,
2018). Die vraag, en de manier waarop daar invulling aan gegeven kan worden, verschilt per
organisatie. Daarom wordt de literatuur als leidraad en bron van input gebruikt, en zal de praktijk,
middels een pilot, vertellen wat wel en niet werkt.
Van Amelsvoort en Scholtes (2000) herkennen vijf voorwaarden bij de inrichting van zelf
organiserend team. Namelijk; 1) de taakkenmerken, 2) communicatie, 3) regelvermogen, 4)
teamkarakteristieken en 5) leiderschap. Om overzicht in de onderzoeksresultaten te behouden,
worden deze vijf voorwaarden gehanteerd. Deze voorwaarden worden echter aangevuld met
verschillende theorieën vanuit de literatuur. Tot slot worden een paar systemen aangekaart die
aandacht verdienen bij de implementatie van zelf organiserende teams.
Taakkenmerken
Amelsvoort en Scholtes (2000) stellen dat taken ‘compleet’ dienen te zijn. Zij zien een teamtaak als
compleet wanneer het team bevoegdheid krijgt over het plannen van het proces, het bijsturen van
het proces, het oplossen van problemen/ verstoringen in het werkproces en het bewaken &
verbeteren van de teamprestatie. Een belangrijke kanttekening hierbij is echter dat het onderzoek
van Amelsvoort en Scholtes zich richtte op zelfsturende teams en niet zelf organiserende teams. Bij
zelfsturende teams ligt de mate van autonomie in vergelijking tot zelf organiserende teams hoger.
Deze zaken worden hier echter benoemd, omdat hier alsnog invulling aan gegeven moet worden. De
vraag moet echter gesteld worden wie waarvoor de bevoegdheden heeft in het geval van
zelforganiserende teams.
Voor de teamleden dient duidelijk te zijn welke taken onder de verantwoordelijkheid van het team
vallen. Dit biedt structuur en duidelijkheid voor het team. Hiervoor moet het primaire proces van het
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team, en welke deelactiviteiten daartoe behoren, duidelijk zijn. Waardevolle zaken om daarbij te
benoemen zijn de output en de benodigde input, middelen en informatie om deze te realiseren (Van
Jaarsveld en Van Amelsvoort, z.d.). Hiermee zijn de uitvoerende taken in kaart gebracht.
Aan de hand van deze processen, kan invulling gegeven worden aan een taakoverzicht ten behoeve
daarvan. Van Jaarsveld en Van Amelsvoort (z.d.) noemen dit regeltaken en onderkennen hier 3
verschillende soorten in. Namelijk: 1) grensregeling. het regelen van de aanvoer en afvoer van
materialen, producten hulp‐ middelen en uitval, 2) organiseren. het afstemmen van de taken op
elkaar, het voorbereiden van de werkzaamheden, het stellen van normen, vaststellen van werkwijze,
en 3) ondersteunen. het zorgen voor de juiste condities van de apparatuur en opleidingsniveau van
mensen.
Hierna kunnen taken toegewezen, bevoegdheden vastgesteld en een overlegstructuur vormgegeven
worden. Daarover meer bij ‘communicatie’ en ‘regelvermogen’.
Wanneer taken en bevoegdheden van een team zijn vastgesteld, kunnen binnen het team rollen
toebedeeld worden om af te kaderen welke taken en verantwoordelijkheden bij welk teamlid komen
te vallen. Een kanttekening hierbij is dat taken aan een meetbaar resultaat gekoppeld moet worden.
Hiervoor dienen prestatie‐indicatoren vastgesteld te worden.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de interne organisatie van een team. Hieruit is duidelijk welke
taken er binnen het team te verdelen zijn, hoeveel capaciteit daarvoor nodig is en wie deze taken
uitvoeren. Van Jaarsveld en Van Amelsvoort doen dit middels een fleximatrix en een sterrolmodel.
Een fleximatrix is een schema waarin verdeling van de uitvoerende en regelende taken over de
teamleden is weergegeven. Hierbij wordt invulling gegeven aan de benodigde inzetbaarheid en
gerealiseerde inzetbaarheid om de desbetreffende taken bij te houden. Om flexibiliteit te
garanderen, wordt er rekening gehouden met extra teamleden die de taak uit kunnen voeren ten
tijde van verlof of drukkere periodes. Overcapaciteit moet echter voorkomen worden. Wanneer de
benodigde inzetbaarheid, hoger ligt dan de gerealiseerde inzetbaarheid, is dat een teken voor het
team dat er noodzaak tot opleiding is. De vaardigheid van de teamleden kan ook in gradaties op de
matrix aangegeven worden. In plaats van alleen ‘vaardig en niet vaardig’, kan er bijvoorbeeld
gekozen worden voor; ‘specialist, vaardig, in opleiding en niet vaardig’ om de aanwezige niveaus
weer te geven (Van Jaarsveld en Van Amelsvoort, z.d.). Aangeven dat een teamlid in staat is anderen
in een bepaalde taak op te leiden is ook een mogelijkheid.
Van Jaarsveld en van Amelsvoort kaarten het sterrolmodel aan als een wijze om coördinerende
taken over de teamleden te spreiden. Het houd in dat er binnen een team communicatierollen
verdeeld worden, die elk betrekking hebben op de portefeuille van een regeltaak.
Voor een team worden een aantal relevante sterpunten opgesteld die elk een ‘sterrolhouder’
toegewezen krijgen (Van Jaarsveld en Van Amelsvoort, z.d.).
Moreel van het verhaal is dat specifieke coördinerende onderdelen bij een teamlid worden belegd.
Hierdoor is het duidelijk wie, voor een specifiek onderdeel, intern en extern aanspreekpunt is (Single
Point Of Contact; SPOC), de besluitvorming rond dat onderdeel organiseert (waarbij het team als
geheel besluiten neemt), de voortgang van de uitvoering bewaakt en initiatief neemt tot verbeteren.
Oftewel, het is, net als de fleximatrix, een middel om duidelijkheid en structuur te creëren.
Verder dient de teamtaak te bestaan uit taken die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Dit maakt dat
teamleden elkaar nodig hebben om hun doelen te bereiken. Tot slot dienen de taken zowel
uitvoerende, regelende en/of controlerende taken te bevatten. Dit verhoogt de flexibiliteit van het
team doordat het werk meer inhoud krijgt (Van Amelsvoort, Seinen, Kommers & Scholten 2003).
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Dit betekent dus dat duidelijkheid en structuur (Google, z.d.) (Stewart en Barrick, 2000) op alle
vlakken van groot belang is binnen een zelf organiserend team.
Communicatie
Volgens Doorewaard en Nijs (1999) is openheid van communicatie zeer belangrijk voor de
effectiviteit van zelforganiserende teams. Zowel binnen de teams als naar buiten.
Voor deze openheid is er een gevoel van psychologische veiligheid nodig (Edmondson, 1999).
Psychologische veiligheid is het gedeelde geloof binnen het team dat het veilig is om
interpersoonlijke risico’s te nemen. Oftewel teamleden voelen zich vrij om feedback te geven en te
vragen, om vragen te stellen die wellicht als ‘gek’ geïnterpreteerd kunnen worden, om meningen en
ideeën te delen die compleet de andere kant op gaan dan de rest van het team en hierbij het
vertrouwen hebben dat ze voor deze dingen niet ontweken of negatief beoordeeld zullen worden
door hun teamleden.
Bij de implementatie van zelforganiserende teams veranderd er veel voor de teamleden.
Werknemers krijgen een andere werkzaamheden en zullen intensiever samen moeten werken.
Hierbij is openheid in communicatie, waarbij mensen naar elkaar luisteren en niet afkeuren voor
andere opvattingen van groot belang.
Daarbij komt kijken dat bestaande overlegstructuren eventueel aangepast zullen moeten worden
indien teams zelf meer gaan regelen. Bij een overleg tussen samenwerkingsverbanden kan
bijvoorbeeld een onderscheid tussen communicatie binnen het team, tussen zelf organiserende‐ en
ondersteunende teams, teamleiders/coaches en eventuele teams die een ploegendienst delen zinvol
zijn (Van Jaarsveld en Van Amelsvoort, z.d.).
Regelvermogen
Het regelvermogen binnen een team dient zo hoog mogelijk te zijn. dit betekent dat het van groot
belang is dat er zo min mogelijk zaken van bovenaf vastgelegd worden (Alblas & Wijsman, 2013).
Teams dienen over voldoende regelmogelijkheden en bevoegdheden te beschikken om hun taken
zelfstandig uit te kunnen voeren (Amelsvoort & Scholtes, 2000). Oftewel, om de taken binnen de
kaders van de organisatie zelfstandig uit te kunnen voeren, dienen teams daarvoor voldoende
speelruimte te krijgen. Wanneer zaken van bovenaf opgelegd worden, is er geen sprake meer van
zelfstandigheid. Daarom zal het management duidelijke kaders moeten formuleren waarbinnen het
team zelf organiserend kan functioneren. Uit onderzoek van Rijnconsult (2018) blijkt namelijk dat, na
het geven van vertrouwen, duidelijke kaders formuleren de belangrijkste taak van het management
is.
Fousert (1996) benoemt echter dat, zoals eerder in dit deelproduct benoemt, de mate van
autonomie van een team echter per organisatie kan verschillen. Hij stelt dat dit afhankelijk is van het
soort organisatie en de fase waarin het zich bevindt, de aard van het werk en wat men verstaat
onder zelf organiserend (of zelfsturend). Zo kan een organisatie ervoor kiezen om de
managementtaken niet bij het team neer te leggen.
Daarom is het volgens Van Jaarsveld en Van Amelsvoort (z.d.) zinvol om bij het toewijzen van taken
en vaststellen van bevoegdheden een onderscheid te maken in de mate van invloed. Het
onderscheid wat zij benoemen is ‘het team regelt zelfstandig’, ‘het team regelt in overleg met de
leiding of staf en ondersteuning’ en ‘het team heeft geen invloed op de regeltaak’. Deze
onderverdeling zal per organisatie verschillen en kan, naarmate de tijd vordert en mensen en de
organisatie groeien, onderhevig zijn aan verandering.
Teamkarakteristieken
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Bij de implementatie van zelforganisatie hangt de effectiviteit van een team af van verschillende
factoren. Ten eerste is dat de omvang van het team. Amelsvoort en Scholtes (2000) stellen dat de
teamomvang het team in staat moet stellen om een bijdrage te leveren aan de organisatie, niet
kwetsbaar is, voldoende speelruimte heeft en snel de goede beslissingen kan nemen. De optimale
omvang van een team bestaat uit 4 tot 20 personen. Bij meer of minder teamleden ontstaat er een
risico op het ontstaan van verdeling binnen het team of kwetsbaarheid wanneer een teamlid uitvalt.
Ten tweede is samenstelling van belang (Van Amelsvoort en Scholtes, 2000). De voorkeur gaat uit
naar een divers team met verschillende competenties en diversiteit. Deze teams zijn innovatiever
ten opzichte van eenzijdige teams en kunnen samen nieuwe manieren van denken in het team tot
stand brengen (Hart, 1991). Volgens Page (2007) betekent meer diversiteit in een team dat er meer
talent en kennis zich in het team bevind en dat invloed heeft op het bereiken van doelen. Vroemen
(1995) stelt daarbij ook dat er binnen deze samenstelling vervangingsmogelijkheden onder de
teamleden moeten bestaan in geval van uitval.
Verder is het van belang dat er een coöperatieve samenwerkingsstructuur wordt gevormd (Van
Amelsvoort, 2000). Medewerkers moeten elkaar als gelijkwaardige beschouwen. Effectieve
samenwerking vereist wederzijdse betrokkenheid, afhankelijkheid en vertrouwen (Lewin, 1951).
Door elkaar te ondersteunen, aan te moedigen en elkaars capaciteiten te herkennen, voelen
medewerkers zich meer sociaal verbonden met elkaar. Zo kan er een omgeving gecreëerd worden
waar medewerkers elkaar vertrouwen, erkennen en waarderen. De sociale steun die hieruit
voortvloeit bevordert inzet, samenwerking en geeft het team meer het gevoel dat zij gezamenlijk de
verantwoordelijkheid dragen (Carson, Tesluk, & Marone, 2007).
Daarnaast is de veiligheid binnen het team van groot belang. Ook hier komt de theorie van
Edmondson (1999) terug. Bij zelforganisatie komen er zaken bij medewerkers te liggen die ze
voorheen niet hadden. Denk aan de beslissingsbevoegdheid en de hogere mate van
verantwoordelijkheid. Medewerkers treden op onbekend terrein en krijgen nieuwe taken. Hierdoor
bestaat er de mogelijkheid dat er een gevoel van angst ontstaat. Dit kan tot een onveilige situatie
leiden die het samenwerken belemmerd. Daarom is het van groot belang dat er een veilige sfeer in
het team bestaat waar medewerkers sociale steun van elkaar krijgen om gezamenlijk het zelf
organiseren te doen slagen.
Tot slot is het van groot belang voor het team, dat zij weten waar ze naartoe werken en wat er van
ze verwacht wordt. Het hebben van een duidelijke doelstelling is hier een must, aangezien het
mensen het bewustzijn geeft om naar een resultaat toe te werken (Braam, 2005). Het is ook
essentieel dat dat de teamleden achter deze doelstelling(en) staan. Vandaar dat ze betrokken
moeten worden bij het opstellen hiervan.
Leiderschap
Zelf organiseren wordt al snel geassocieerd met zelfstandigheid of een hoge mate van zelfsturing,
waardoor men denkt dat leiderschap niet nodig is. Het is echter een misconceptie om te stellen dat
de rol van de leidinggevende bij zelf organiseren verdwijnt. In tegendeel. Deze wordt wellicht groter.
Bos. Vos en Thunnissen (2018) stellen dan ook “hoe meer zelfsturing, hoe groter de rol van de
leidinggevende”. Ook uit Europees onderzoek, uitgevoerd door Rijnconsult en hun partners van
Allied Consultants Europe (ACE) (2018), kwam naar voren dat de rol van de leidinggevende groot is.
De traditionele rol van de leidinggevende, waarin top‐down gecommuniceerd wordt, veranderd
echter wel (Fousert, 1996). De leidinggevende neemt meer de rol van een teamcoach op zich in een
organisatievorm met zelforganiserende (of sturende) teams.
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In een interview vertelt Marian Thunnissen dat zij in de praktijk vaak leidinggevende zich ziet
terugtrekken zodra er met een zelfsturende werkwijze gestart wordt. Ze laten de teugels compleet
vieren. Vervolgens, wanneer er fouten gemaakt worden, trekken de leidinggevenden de teugels aan
en nemen ze regie weer over. Dat is niet de manier. Als leidinggevenden dien je volgens Thunnissen
naast het team te gaan staan en je medeverantwoordelijk voor de werkzaamheden en ontwikkeling
van het team te voelen. In de praktijk zijn leidinggevenden veel met teams in gesprek over waar de
teams mee bezig zijn en vooral wáárom de teams bepaalde keuzes maken. ‘niet om mensen ter
verantwoording te roepen, maar om samen te kijken welke keuzes aansluiten bij ‘de bedoeling’ van
het team en de organisatie”(Derksen, 2019).
Een kanttekening van Thunnissen hierbij is dat leidinggevenden zich, in de huidige praktijk van
zelfsturing, vooral richten op de begeleiding van het individu. Zij stelt dat dit in grote mate verschilt
van coaching aan een team, waarbij je het team probeert te versterken. Hier is kennis van
teamdynamiek nodig en dient een leidinggevende vaardig te zijn in het beïnvloeden van
teamprocessen en zijn/haar rol daarin. In zelf sturende of ‐organiserende teams, wil je dat de
teamleden in staat zijn om elkaar aan te spreken en te begeleiden bij minder goed functioneren.
Indien een leidinggevende ervoor kiest om medewerkers één‐op‐één te coachen en sturen, bestaat
het risico de ontwikkeling van het team te ondermijnen.
Het team dient hiervoor duidelijke kaders te hebben waarbinnen zij zelf organiserend kunnen
functioneren. Zonder de kaders kan het team tenslotte zijn eigen gang gaan. Zowel in de positieve
als minder positieve zin van het woord. Het management monitort en stuurt dus op deze kaders
waar nodig. Dit vraagt de ondersteunende en coachende leiderschapsstijl van de leidinggevende.
Daarnaast zal deze meer bezig zijn met het team helpen zich te ontwikkelen en om als een ‘collectief
brein’ te kunnen functioneren (Rijnconsult, 2018). De teamleden dienen namelijk het vermogen te
hebben om gezamenlijk hun vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Dat is de kracht van het
collectieve brein.
Aandachtsgebieden.
Tot slot zijn er een aantal gebieden die aandacht verdienen. Volgens Almekinders zijn dat selectie,
training, beoordeling en beloning.
Allereerst selectie. Er dient een keuze gemaakt te worden hoe hier mee omgegaan dient te worden.
Ligt de bevoegdheid bij het team, bij het team en het management gezamenlijk of alleen bij het
management? Bij selectie zal rekening gehouden moeten worden met de benodigde diversiteit van
een team. Daarnaast is het van belang om te onderkennen welke vaardigheden er benodigd zijn.
Voor een succesvol team is er een bepaalde variëteit aan vaardigheden nodig (van Amelsvoort en
Scholtes, 2003). Vroemen (1995) maakt hierin onderscheid tussen 1) functionele‐ en technische
vaardigheden 2) organisatie‐ en managementvaardigheden en 3) communicatie‐ en
interactievaardigheden.
Met training doelt Almekinders op het omgaan met de veranderingen waar de teamleden mee te
maken krijgen bij de overgang naar zelforganiserende teams. Door middel van het opstellen van een
trainingsplan voor de medewerkers, kunnen bij hen de juiste kennis en vaardigheden ontwikkeld
worden.
Daarnaast moet er nagedacht worden over de beoordelings‐ en beloningssystemen. Het is van
belang dat er naar zowel een groepsbeloning, als een individuele beloning wordt gekeken. Het is
wenselijk om een systeem op te zetten dat enerzijds teamleden uitnodigt om bij te dragen aan het
groepsproces, om deze te verbeteren en om de onderlinge samenhang te versterken. Anderzijds is
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het ook van belang dat, door te focussen op de individuele medewerker, teamleden zich uitgenodigd
voelen om zich verder te ontwikkelen.
Amelsvoort en Scholtes noemen de systemen ‘groepsbeloning’, ‘toeslagen’ en
‘ontwikkelingsbeloning’.
De groepsbeoordeling gaat erom dat de groep een van te voren afgesproken prestatie behaald en
daarvoor beloond wordt. Middels toeslagen kan taakverzwaring beloond worden. Bijvoorbeeld
multi‐inzetbaarheid. De ontwikkelingsbeloning heeft als uitgangspunt de kennis, kunde en
vaardigheden die medewerkers hebben ontwikkeld om in hun functie te gebruiken te belonen. Dit in
de hoop dat zij zich gestimuleerd voelen om zich verder te ontwikkelen.
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Bijlage L – Datamatrix literatuuronderzoek
Kennis
Geen kostenbesparing, maar
visieverandering.
Het moet aansluiten op de kernwaarden,
doelstelling en cultuur van de organisatie.
De implementatie van ZOT kost tijd en
mensen dienen die tijd te krijgen.
Management dient gecommitteerd te zijn
en meegenomen te worden in het
verandertraject.
Men dient zich te realiseren dat werken
met ZOT continu veranderen betekent
Er bestaat geen 'gouden aanpak' voor de
implementatie van ZOT. Het gaat om de
vraag hoeveel en wat de organisatie aan de
medewerkers gaat overlaten en in welke
fase de organisatie zich bevindt.
Een teamtaak dient compleet te zijn. Een
teamtaak is compleet wanneer het team
bevoegdheid krijgt over het plannen van
het proces, het bijsturen van het proces,
het oplossen van problemen/ verstoringen
in het werkproces en het bewaken &
verbeteren van de teamprestatie. Dit
onderzoek richtte zich echter op zelfsturing
en niet zelf organiseren.
Het dient voor teamleden duidelijk te zijn
welke taken onder de
verantwoordelijkheid van het team vallen.
Hiervoor moet het proces duidelijk zijn.
Aan de hand van het proces kan invulling
gegeven worden aan een taakoverzicht.
Wanneer taken en bevoegdheden van een
team zijn vastgesteld, kunnen binnen het
team rollen toebedeeld worden om af te
kaderen welke taken en
verantwoordelijkheden bij welk teamlid
komen te vallen
Taken dienen aan een meetbaar resultaat
gekoppeld te worden. Hiervoor dienen
prestatie‐indicatoren vastgesteld te
worden.
De teamtaak dient te bestaan uit taken die
sterk van elkaar afhankelijk zijn.
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Scholten
2003
Openheid van communicatie is van groot
belang voor effectiviteit.
Zowel binnen de teams, als communicatie
naar buiten, is een gevoel van
psychologische veiligheid nodig.
Indien teams zelf meer gaan regelen
moeten overlegstructuren e.v.t. aangepast
worden.

Het regelvermogen van het team dient zo
hoog mogelijk te zijn. ‐‐> Er dient zo min
mogelijk van bovenaf vastgelegd te
worden.
Teams dienen over voldoende
regelmogelijkheden en bevoegdheden te
beschikken om hun taken zelfstandig uit te
kunnen voeren. Oftewel, om de taken
binnen de kaders van de organisatie
zelfstandig uit te kunnen voeren, dienen
teams daarvoor voldoende speelruimte te
krijgen
Na het geven van vertrouwen, is duidelijke
kaders formuleren de belangrijkste taak
van het management.
De mate van autonomie kan per
organisatie verschillen. Dit is afhankelijk
van het soort organisatie en de fase waarin
het zicht bevindt. Zo kan een organisatie
kiezen managementtaken niet bij het team
te beleggen.
Het is zinvol om in het toewijzen van taken
en vaststellen van bevoegdheden een
onderscheid te maken in de mate van
invloed. Het onderscheid wat zij benoemen
is ‘het team regelt zelfstandig’, ‘het team
regelt in overleg met de leiding of staf en
ondersteuning’ en ‘het team heeft geen
invloed op de regeltaak’. Deze
onderverdeling zal per organisatie
verschillen en kan, naarmate de tijd
vordert en mensen en de organisatie
groeien, onderhevig zijn aan verandering.
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De optimale omvang van een team bestaat
uit 4 tot 20 personen. Bij meer of minder
teamleden ontstaat er een risico op het
ontstaan van verdeling binnen het team of
kwetsbaarheid wanneer een teamlid
uitvalt.
Teamomvang moet het team in staat
stellen een bijdrage te leveren aan de
organisatie, niet kwetsbaar te zijn,
voldoende speelruimte heeft en snel goede
beslissingen kan nemen.
Bij teamsamenstelling gaat voorkeur uit
naar een divers team met verschillende
competenties en diversiteit. Deze teams
zijn innovatiever ten opzichte van
eenzijdige teams en kunnen samen nieuwe
manieren van denken in het team tot stand
brengen.
Meer diversiteit in het team betekent meer
talent en kennis voor het bereiken van de
doelen.
Binnen de teamsamenstelling dienen
vervangingsmogelijkheden te bestaan in
geval van uitval.
Er dient een coöperatieve
samenwerkingsstructuur gebouwd te
worden waar medewerkers elkaar als
gelijkwaardige beschouwen.
Effectieve samenwerking vereist
wederzijdse betrokkenheid,
afhankelijkheid en vertrouwen
Sociale steun die voortvloeit uit
wederzijdse betrokkenheid,
afhankelijkheid en vertrouwen bevordert
inzet, samenwerking en geeft het team
meer het gevoel dat zij gezamenlijk de
verantwoordelijkheid dragen
Bij zelforganisatie komen er zaken bij
medewerkers te liggen die ze voorheen
niet hadden. Denk aan de
beslissingsbevoegdheid en de hogere mate
van verantwoordelijkheid. Medewerkers
treden op onbekend terrein en krijgen
nieuwe taken. Hierdoor bestaat er de
mogelijkheid dat er een gevoel van angst
ontstaat. Dit kan tot een onveilige situatie
leiden die het samenwerken belemmerd.
Daarom is het van groot belang dat er een
veilige sfeer in het team bestaat waar
medewerkers sociale steun van elkaar
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krijgen om gezamenlijk het zelf organiseren
te doen slagen.

Het is van groot belang voor het team, dat
zij weten waar ze naartoe werken en wat
er van ze verwacht wordt. Het hebben van
een duidelijke doelstelling is hier een must,
aangezien het mensen het bewustzijn geeft
om naar een resultaat toe te werken
Het is een misconceptie om te stellen dat
de rol van de leidinggevende bij zelf
organiseren verdwijnt. In tegendeel. Deze
wordt wellicht groter. ook “hoe meer
zelfsturing, hoe groter de rol van de
leidinggevende”
De traditionele rol van de leidinggevende,
waarin top‐down gecommuniceerd wordt,
veranderd. De leidinggevende neemt meer
de rol van een teamcoach op zich in een
organisatievorm met zelforganiserende (of
sturende) teams.
Als leidinggevende dien je naast het team
te gaan staan en je medeverantwoordelijk
voor de werkzaamheden en ontwikkeling
van het team te voelen.
In de praktijk zijn leidinggevenden veel met
teams in gesprek over waar de teams mee
bezig zijn en vooral wáárom de teams
bepaalde keuzes maken. ‘niet om mensen
ter verantwoording te roepen, maar om
samen te kijken welke keuzes aansluiten bij
‘de bedoeling’ van het team en de
organisatie”
begeleiding die zicht richt op het individu,
verschilt in grote mate van coaching van
een team waarbij je het team probeert te
versterken. Hier is kennis van
teamdynamiek nodig en dient een
leidinggevende vaardig te zijn in het
beïnvloeden van teamprocessen en
zijn/haar rol daarin. In zelf sturende of ‐
organiserende teams, wil je dat de
teamleden in staat zijn om elkaar aan te
spreken en te begeleiden bij minder goed
functioneren. Indien een leidinggevende
ervoor kiest om medewerkers één‐op‐één
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te coachen en sturen, bestaat het risico de
ontwikkeling van het team te ondermijnen.

Het team dient hiervoor duidelijke kaders
te hebben waarbinnen zij zelf organiserend
kunnen functioneren. Zonder de kaders
kan het team tenslotte zijn eigen gang
gaan. Zowel in de positieve als minder
positieve zin van het woord. Het
management monitort en stuurt dus op
deze kaders waar nodig. Dit vraagt de
ondersteunende en coachende
leiderschapsstijl van de leidinggevende.
Daarnaast zal deze meer bezig zijn met het
team helpen zich te ontwikkelen en om als
een ‘collectief brein’ te kunnen
functioneren. De teamleden dienen
namelijk het vermogen te hebben om
gezamenlijk hun vaardigheden naar een
hoger niveau te tillen. Dat is de kracht van
het collectieve brein.
Er dient aangaande 'selectie' een keuze
gemaakt te worden hoe hiermee
omgegaan dient te worden. Ligt de
bevoegdheid bij het team, het
management of bij beide gezamenlijk? Bij
selectie dient rekening gehouden te
worden met diversiteit en benodigde
vaardigheden
In het geval van beoordelings‐ en
beloningssystemen, is het van belang dat
er naar zowel een groepsbeloning, als een
individuele beloning wordt gekeken. Het is
wenselijk om een systeem op te zetten dat
enerzijds teamleden uitnodigt om bij te
dragen aan het groepsproces, om deze te
verbeteren en om de onderlinge
samenhang te versterken. Anderzijds is het
ook van belang dat, door te focussen op de
individuele medewerker, teamleden zich
uitgenodigd voelen om zich verder te
ontwikkelen.
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Bijlage M – Transcriptie interview I, deelproduct 2, deelvraag 2
Als we het hebben over eisen die aan het project hangen, dus welke inhoudelijke zaken niet
mogen ontbreken. Welke zaken zijn dat dan volgens jou?
Een goede gebiedsindeling en een goede verdeling van het aantal homes passed. Anders kan je niet
van start. En daar komt natuurlijk bij dat je de mannen mee moet nemen in het hele traject he, de
informatie moet delen, waar ze verantwoordelijk voor zijn, waar we mee starten, wat er eventueel
in de toekomst bij komt als takenpakket. Maar dit is de basis.
Een van de zaken die je noemt is ‘waar ze verantwoordelijk voor zijn’. Wat ik eerder met andere
stakeholders heb besproken is dat in zelforganisatie vanuit de medewerkers moet komen en
daarmee dus ook de doelen van het team. Hoe zou je daarmee omgaan? Het laten opstellen van
doelen door de medewerkers?
Nou de doelen moeten wel meetbaar zijn vooropgesteld hé. En om zomaar ergens te beginnen is
geen optie, dus je moet daar ook rapportages voor hebben. Dus die worden nu ook gebouwd zodat
ze dat uit kunnen lezen. En één daarvan is de cost to serve. Dat is hoeveel VFZ per klant betaald om
het netwerk daar op orde te houden. Daarnaast heb je netwerk performance. Er zijn tig oorzaken
waardoor die laag kan liggen. De mensen zullen door rapportages moet gaan (en kunnen gaan) om
daarmee aan de slag te kunnen.
En als we dan naar de start van het traject kijken, wat zijn dan je verwachtingen?
Ik verwacht dat er nog heel wat water door de Rijn moet voordat we van start kunnen. Het is
complexer dan ik van te voren gedacht had. Ik dacht je definieert wat gebieden, zet er mensen in en
die regelen dat wel.
Ik ben zelf van een expert team, maar je hebt bijvoorbeeld ook de regio’s en de regiomanagers. Die
zullen ook dingen willen. Datzelfde geldt voor de monteurs in het veld. Je heb mensen die het liefst
de hele dag in het netwerk bezig is, en de ander staat veel liever bij de klant op de stoep. Daar moet
een goede balans in gezocht worden. Welke mensen ga je neerzetten voor dat zelforganiserende
team?
Dus bij het indelen van de teams moet ervoor gezorgd worden dat er een gezonde balans bestaat
tussen de verschillende interesses die de technicians hebben?
Klopt. En daar heeft natuurlijk de teamleiders die verantwoordelijk is voor die mensen een grote
inbreng in. En die zegt natuurlijk, als ik straks vijf man moet afstaan, hoe wordt mijn team dan
aangevuld zodat ik klantstoringen kan blijven rijden.
Daarnaast is er de wens dat mensen die aan de pilot deelnemen dat dedicated doen. Dan haal je
iemand een half jaar uit het klanten netwerk. In die tussentijd veranderd er in dat stuk zo veel. Je
moet je in de tussentijd afvragen of je dat wel wil.
Ik moet mijn twaalf man ook over vier regio’s gaan verdelen. Rekening houdend met hun
woonplaats en kennis.
En als we het hebben over wensen. Dus zaken waarvan je zegt; ik zou het mooi vinden om dat te
bereiken’. Wat zou je dan benoemen?
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Nou als de pilot slaagt zou ik dat heel mooi vinden. Als we alle effort die we erin hebben gestoken
voldoet en aan het einde van het jaar werkt alles zelf organiserend bij het preventief onderhoud, dat
zou top zijn.
We zijn alleen nog steeds niet van start gegaan omdat er steeds meer zaken zijn waar we
tegenaanlopen die boven water komen. Waaronder de gebiedsindeling.
Die was bijvoorbeeld in december al klaar. Maar daarna heeft iemand het visueel gemaakt en dan
zie je dat die gebieden geografisch niet goed zitten.
En wanneer je het hebt over het slagen van de pilot, dan bedoel je dat, aan het einde van de pilot,
er ‘iets’ bestaat wat de gehele afdeling kan gebruiken om door te gaan naar de volgende fase? Dat
daar een concreet resultaat van ligt?
Ja. En dan spreken we verder van wat willen we dan he dan gaan we over naar de volgende fase.
Maar dan zitten we al richting de zomervakantie. Hebben we minder mensen. Wat doen we dan met
de klantstroringen. Als de helft van het personeel op vakantie is. Kan je je zelforganiserende teams
dan nog compleet maken?
Dus dan moet je daarop wachten en eer je verder kan ben je alweer 6 weken verder.
Zijn er nog zaken die niet aan bod zijn gekomen, maar wel zou willen benoemen?
Nou, dan kom je op monteurs niveau. Er zijn mensen die heel erg vasthouden aan oude stramiens.
Dat zul je tegenkomen. Die blijven in het verleden hangen. Die mannen zijn allemaal 50, 55 tot 60
jaar. Die verander je niet zomaar. Dus je cultuur van de medewerker gaat een grote part spelen.
Dus wat je ook wil zeggen is dat die mensen echt meegenomen worden in de verandering. Echt
stapje voor stapje en dat je tegenstand kan verwachten.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld Limburgers in mijn team. Die doen niks voordat ze weten waarom we het
gaan doen. Dingen de worden opgelegd vanuit de directie doen ze gewoon niet. Eerst nu en
noodzaak.
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Bijlage N – Transcriptie interview II, deelproduct 2, deelvraag 2
U bent in de voorbereiding bezig geweest met de kaders en doelstellingen aangaande het plan
voor zelforganiserende teams. Zou u wat willen vertellen over uw blik op zelforganiserende teams
en de kaders en doelstellingen in het plan?
Nou allereerst. Zelforganiserende teams, natuurlijk moet je daar kaders voor stellen, maar het is
vooral iets waar je in moet geloven en wat je gewoon moet doen en ervaring in moet opdoen. ik ben
dus groot voorstander om gewoon te gaan beginnen en te leren in de praktijk. Dat past ook in de
nieuwe manier van Agile werken. Niet alles uitwerken, maar begin met een bepaalde basis en leer.
We moeten het vooral doen voor de technicians en de experts zelf. Dat is mijn drijfveer. Je ziet dat
ze steeds meer in een soort keurslijf zijn gegoten op basis van KPI’s die ze moeten behalen en zaken
die ze meten en het heel strak plannen van die mannen in de dag. Je ziet dat ze het contact met het
netwerk zelf eigenlijk een beetje kwijtgeraakt zijn.
Mijn grote drijfveer is om een team van technicians en experts verantwoordelijk te maken voor een
stukje netwerk en ze daar het gevoel bij te geven dat het hun netwerk is, dat zij daar
verantwoordelijk voor zijn, met de klanten die daarachter zitten natuurlijk, en zij ervoor moeten
zorgen dat dat netwerk zo performd dat de klanten die daarachter zitten, altijd op elk moment op
elke plaats kunnen beschikken over de dienstverlening waar ze recht op hebben.
Ik denk namelijk dat als we verder gaan op de manier waarop het nu gaat, dat je steeds meer
afstand daartoe creëert en uiteindelijk ook vast gaat lopen. Mensen moeten nu snel werken en laten
daardoor dingen in het netwerk zitten die ze anders misschien op hadden kunnen lossen.
We zitten nu dus een beetje op een kantelpunt waarop we zeggen; moeten we niet datgene waar
we best succesvol in zijn geweest, want we hebben best wel kosten bespaard en er veel van geleerd,
maar moeten we nu niet weer een klein stapje terug doen, minder op de KPI’s gaan zitten en meer
op alles proberen op te lossen voor de klant als je er toch al bent en ervoor te zorgen dat de
binnenhuis installatie op orde is en geen ‘klant veroorzaakt storing’ melding terugkrijgt.
Voor mij is echt dat we de verantwoordelijkheid voor het netwerk, van klant tot hub, terug gaan
geven aan de technicians. En als je dat stapsgewijs doet, past zelforganiserende teams daar denk ik
prima bij.
Wat zijn voor u eisen bij de implementatie van zelforganiserende teams?
Vindt ik lastig te beantwoorden. Je overvalt me er ook een beetje mee. Geeft niks hoor.
Laat ik hem even anders stellen. Waar zitten de spanningsvelden? De spanningsvelden is dat
VodafoneZiggo momenteel geen organisatie is waar zelforganiserende teams een plek hebben.
Oftewel je hebt straks te maken met stakeholders die daar van alles van vinden. Maar in ieder geval
niet een organisatie die is ingericht om dat te doen. het tweede wat ik lastig vindt, in het start
stadium, is hoe kan je nu de wereld buiten ons aantonen dat zo’n zelf organiserend team succesvol
is.
Dus wat zijn nou de kaders, wat zijn de doelstellingen. Nou de ene kant wil je zou weinig mogelijk
doelstellingen geven want je wil dat dat uit zo’n team zelf komt. Maar ik denkt dat we daar
misschien wat optimistisch zijn, want ik heb toevallig gisteren met mijn 3 experts gesproken die in in
1 van de pilot gaan meedraaien en dan merk je dat het best een grote stap voor ze is. Ze staan er
open voor, maar je merkt dat ze er geen ervaring in hebben. Dus in dat opzicht hebben we nog een
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grote taak om de mensen daarin mee te nemen. Aan de andere kant willen ze het ook he. Het is niet
dat ze er negatief tegenover staan. Maar ze weten niet zo goed wat ze er mee moeten. Wat gaat het
nou brengen. Ze geven nu aan dat de huidige organisatie ze minder zich eigenaar van het netwerk
laat voelen. De technicians hoeven niet naar de kwaliteit van het netwerk te kijken. Dat doet iemand
anders voor ze. Die maken de tickets aan. De technicians voeren het ticket uit en ze gaan naar de
volgende. Dat geeft geen ownership.
Dus om terug te komen op je eerste vraag. Kaders die zijn wat mij betreft duidelijk. Je moet voldoen
aan de wet en regelgeving in zijn algemeenheid en met name het werktijden beleid. Je moet voldoen
aan de CAO en alle regels die er binnen VFZ. En je moet voldoen aan de ZTV. Dat zijn de technische
voorschriften die we hebben. Dat zijn wat mij betreft de kaders.
De doelstellingen. Hoe gaan we nou het succes van een ZOT meten? En hoe gaan we straks ZOTs
met elkaar vergelijken. Waarom is de een succesvoller dan ander. Wat we kunnen we leren van
elkaar leren. Daar struggelen we heel erg mee. Daarom denk ik dat we daar het lef moeten hebben
om gewoon te beginnen. Al ben ik daar eigenlijk niet zo’n voorstander van. Ik vindt eigenlijk dat je
niet een experiment kan beginnen als je niet van te voren kan vastleggen wat een succes.
Wat kunnen we zelf nou aanleveren, als is het maar primair of primitief, om toch iets te kunnen
laten zien aan de buitenwereld van dit is wat we hebben bereikt door met ZOT’s aan de gang te
gaan. Dat moet iets zijn met klanttevredenheid, klanten die minder bellen, minder truckrolls en de
kwaliteit van het netwerk. Dat is de technische kant van het plan. Het tweede is hoe voelen en
ontwikkelen de mensen zich die in de ZOT’s zitten? Voelen ze zich daar wel of niet prettig bij en kan
je die ZOT’s zich nog verder laten ontwikkelen?
Kijk ik heb het in een fabricage omgeving 20 jaar geleden gedaan. De wereld is in die tijd erg
veranderd. Een fabriek was heel hiërarchisch en daar deden mensen heel zwart wit gewoon wat er
gezegd werd. Als je dan ineens zelf ook iets mag zeggen en een mening mag hebben is dat een grote
verandering en maakt dat mensen enthousiast. Nu is dat hier meer op de manier dat we de
processen hebben ingericht.
We zitten nu in een wereld waar we in principe wel naar mensen luisteren, maar daaromheen
processen organiseren die op een andere die mensen weer heel erg in een keurslijf stopt en afstand
creëert tot het netwerk en de klant.
Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot de pilot?
Ik verwacht dat we een keer gaan beginnen en dat moet ook wel, anders verliezen we het moment.
Weetje, soms moet je ergens ook gewoon in geloven en op basis van een geloof wat je hebt gewoon
ergens mee beginnen. Anders hadden we de mooiste dingen nooit gehad. We moeten ook niet bang
zijn deze pilot nu te beginnen en er over 6 maanden achter te komen dat het niet werkt. Maar ik
geloof er in en ik zeg ook, laten we gewoon beginnen.
Zijn er nog zaken die niet besproken zijn, maar die je wel mee zou willen geven?
Naast dat ik graag wil helpen en Marc en jij een beroep op kunnen doen. Ik geloof er in en draag
graag bij.
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Bijlage O – Transcriptie interview III, deelproduct 2, deelvraag 2
Er zijn meerdere werkstromen binnen I&M. Er wordt gestart met onderhoud in de pilot. Welke
stromen zijn er nog meer?
Je hebt meerdere stomen/meerdere opdrachtgevers. Zijn nu erg verantwoordelijk voor onderhoud.
Heb het dan over preventief, proactief en correctief onderhoud. En dan vind ik correctief onderhoud
erg belangrijk. Dat zijn de storingen oplossen in een bepaald stuk netwerk.
Dan heb je nog een stream vanuit construction. Dat is build. Dat zijn echt de
capaciteitsuitbreidingen. Daar wil ik controleren op kwaliteit, en als het kan, ook een stukje
bouwwerk zelf doen. Maar sowieso, koud bouw, dat wordt door aannemers gedaan, daar wil ik een
controle op laten uitoefenen door mij eigen mensen in een eigen stukje gebied. Dat ze daar hun
verantwoordelijkheid nemen.
Dan heb je nog een stuk reconstructie en nieuwbouw. Daar moeten ook controles op uitgeoefend
worden. Dat is weer het stukje Wijknet. Veelal in het Wijknet worden reconstructies gedaan. Maar
mocht je weer te maken hebben met glasvezel. Dan zouden onze mannen, vanuit Network en B2B,
daar weer een stukje verantwoordelijkheid moeten uitoefenen.
Als je uiteindelijk een ZOT heb, moet je een heel breed scala van werkzaamheden hebben, waarbij
de mensen ook echt de kennis hebben van het netwerk, de kwaliteit kunnen controleren, maar ook
de stroringen kunnen oplossen.
Dus dat dat je een multidisciplinair team heb als het ware, die zich niet alleen maar met preventief
onderhoud bezig houden, maar ook met reconstructie, capaciteitsuitbreidingen etc.
Ja. Ze mogen wel een apart stukje kennis hebben, maar ze moeten van alles wel wat weten. Dus
alleen audio video is niet genoeg. Je moet ook bv. Acces en modems, die kennis moet je ook hebben.
Weet niet of het heel belangrijk is, maar uiteindelijk moet je ook de kennis van een bepaald stuk
kennis hebben van de cpe’s die bij de klant thuis staan. Dus de EOS boxes, de Ziggo Next is dat, daar
moetje wel wat vanaf weten. Je moet weten wat de signaalwaardes moeten zijn bij een huis maar
ook een eindversterker en groep sterker bij een wijkcenter en in een node in een hub waar onze
grootste verantwoordelijkheid ligt. Wij (expert team) zitten in de hubs. De Lc’s en RC’s, daar gaat
het signaal natuurlijk weg en wordt verdeeld over duizenden klanten. Als het daar niet g0ed
weggaat, dan komt het bij de klant niet goed aan.
Daarom moet dat allemaal perfect staan, en dan ga je naar beneden. Een eindversterker of een
groepsversterker, daar een keer een bezem doorheen halen omdat er spinnenwebben in zitten.
Maar onze grootste verantwoordelijkheid ligt in kwaliteit van het netwerk dat ze uiteindelijk bij de
klant thuis komt.
Dat kunnen de mannen zelf organiseren. Tuurlijk heb je daar ook een planner voor nodig die een
oogje in het zijl uit voor prioriteitsstoringen bijvoorbeeld.
Een ZOT die alleen preventief onderhoud doet heb je geen planner voor nodig. Maar een ZOT die
ook de andere werkstromen heeft geadopteerd heb je wel een planner bij nodig.
Dus goede communicatie tussen de teams en de planner om er zeker van te zijn dat de teams wel
hun eigen werk organiseren, maar in communicatie met de planner.
Ja.
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Ik heb begrepen dat, in het plan, jij ben bezig bent geweest met het vaststellen van de KPI’s. Kan je
daar wat over vertellen?
Ja. Nou heel simpel gezegd. De doelen stonden al op papier, daar hebben we een plasje overheen
gedaan en ik ben het er gewoon mee eens. Dat zijn de belangrijkste dingen. Geprioriteerd. Dat ligt
nu bij BICC en die moeten die rapportage kunnen ophoesten. BICC is onze rapportage afdeling.
(respondent stuur in de chat de doelen)
Hier willen we over gaan rapporteren. We hebben, zoals dat heet, een menukaart aan
mogelijkheden gekregen. Daar zitten kosten aan verboden. En aan ons nu de keuze wat we willen en
wat eraan te besteden valt.
En is er op bekend hoe hierop gecontroleerd en gestuurd kan worden, of gaat het hier alleen nog
om verschillende waardes die af te lezen zijn?
Je kan de waardes uit de systemen halen, ik weet alleen niet hoe dat BICC dat gaat doen. Er zijn nu
veel systemen waar de rapportages vandaan komen.
Waar we wel rekening mee moeten houden is dat elk gebied anders is. Wil je signaalwaarde op 33 of
36? Wat is haalbaar? Dat verschilt per regio. En daar wil je ook op meten.
Als je kijkt naar cost to serve. Die kan je per aansluiting berekenen. Maar als een klant bijvoorbeeld
belt voor een billing probleem. Dan moet je de kosten daarvoor niet meenemen, want dat heeft niks
te maken met de technische staat van het netwerk. Zo moet je splitsingen in de waardes maken en
daar komt BICC bij kijken. Want we willen echt in ed netwerkperformance gaan meten.
Wat zijn volgens jou de eisen of randvoorwaarden die aan de implementatie van ZOT hangen?
Een eis is dat je de teams compleet hebt. En je moet niet over één nacht ijs gaan (gelach).
Wat ik vindt; je wil een pilot starten, we zijn nu alweer een week verder. Je moet gewoon beginnen.
Daarom pak je twee gebieden. Ik verwacht uiteindelijk dat je halverwege de pilot de resultaten, de
KPI’s, bereikbaar heb. De kaders die zet je neer, in een pakket van je verwachtingen. En dan zet je de
mensen aan het werk en je laat ze gaan.
Vanuit de mannen uit het veld en de teamleiders krijg je informatie van wat loopt goed, wat loopt
niet goed. En als je dat bij elkaar pakt, kan je weer een stapje verder gaan. Dit loopt niet. Waarom
niet? Nou die en die redenen. Oke, wat kan dan? En zo de medewerkers coachen.
Dat is het zelf organiseren. Je coacht ze, maar ze moeten zelf met een oplossing komen. Dat is echt
een eis.
Verder de gebiedsindeling.
En mensen moeten zelf met oplossingen komen.
En een verwachting is dat je het halverwege aardig op de rit hebt. Je gaat de twee teams met elkaar
vergelijken en na 20 weken, dan moet het tip top in orde zijn. dat is de verwachting.
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Wat ik ook graag zie, is dat als je teams heb en ze worden niet goed aangevuld qua capaciteit, dat er
mensen uitgehaald worden, dat je er dedicated mensen op heb zitten.
Als die performance coördinator zegt, ik heb hier structureel een mannetje tekort, ik wil nu inhuren,
dan moet de performance coördinator (PC) dat besluit kunnen nemen. Er moet niet teveel
rompslomp zijn. Die verantwoordelijkheid moet de pc krijgen.
Ik zie nu dat als je iemand wil inhuren dat je veel moeite moet doen en veel wegen moet
bewandelen. Nee je moet snel kunnen handelen. Ik heb nu iemand nodig. Ik wil binnen 6 weken
deze achtertuin klaar hebben. Zelf organiserend, dus dan wil ik daar ook dat mandaat bij hebben.
Je moet ze wel meer verantwoordelijkheid geven dan dat ze nu hebben. Dat is ook zelforganisatie.
Binnen Ziggo blijft altijd een stukje hiërarchie zitten. Er moet altijd iemand een plasje over doen.
maar sommige dingen moet je gewoon laag bij de grond houden en de mensen het zelf laten
regelen. En altijd achteraf discussiëren. We zien vaak dat vooraf de discussie gestart worden.
Jongens laten we eerst beginnen. Als we klaar zijn gaan we de discussie starten. Eerst zorgen dat de
klant geholpen wordt en dat het netwerk in orde is.
Dus eerst doen, dan leren en de volgende keer gaat het beter.
Dat is een eis van mij.
Je benoemde tussen de eisen door al wat verwachtingen, heb je daar nog zaken om aan toe te
voegen?
Ja dat na 10 weken die pilot gewoon goed afgerond is, dat we ervan geleerd hebben, en dat kan in
10 weken. Vooral het geleerd hebben van wat je gedaan hebt in die 10 weken.
En het is een verwachting dat dat netwerk er tiptop in orde bij staat na die weken.
Dus dat het netwerk er na die 10 weken niet slechter bij staat dan aan het begin.
En dat dingen vergeten zijn.
Structureel het onderhoud doen.
De pc is echt verantwoordelijk voor het stukje werk wat er gedaan wordt. En dat gewoon
gezamenlijk in het team echt oppakken.
Goed netwerk. Minder storingen. Dat de KPI’s bereikt zijn. Ik verwacht niet dat vlak na de start al
rapportages klaar zijn, maar dat we aan het einde i.i.g. een eerste rapportage kunnen draaien.
Dat zijn de eisen en verwachtingen glashelder. Wat zou je als wens benoemen?
Ik heb geen wensen. Eigenlijk alleen maar eisen en verwachtingen (gelach).
Nou, ik wens wel dat die performance coördinator meer mandaat krijgt. Ook qua inhuur.
Zijn er verder nog zaken die je zou willen benoemen.
Nee, verder eigenlijk niet. Ik denk dat ik wel alles benoemd heb.
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Bijlage P – Transcriptie interview IV, deelproduct 2, deelvraag 2
Je bent momenteel expert technician en komt sinds kort uit de regio teams en ik heb begrepen dat
je veel heb deelgenomen aan brainstorm sessies en overleggen aangaande het plan voor zelf
organiserende teams. Zou je wat over jouw blik daarop kunnen vertellen?
Heb je het dan over de implementatie of het concept?.
Beide, maar laten we starten met het concept.
Nou ik werd gebeld door Marc, waarbij hij zei; ik heb iets in gedachte en ik ben benieuwd hoe jij
daarover denkt. En dat ging dus over de, toen nog, zelfsturende teams.
Dit omdat we vanuit de organisatie wel is tegen beperkingen aanloopt en hoe mooi is het als
monteurs die heel goed weten hoe ze hun werk moeten doen, dat ook gewoon zelf kunnen bepalen.
Wat ze waar doen, hoe ze het doen. dat doet er verder niet toe. Het gaat erom dat de monteur in
staat is om binnen zijn gebied zelf in te schatten wat er moet gebeuren.
Er komen in principe geen leidinggevenden meer bij kijken. Dit is het werk wat er moet gebeuren.
Hoe je dat doet ben je vrij in, zolang aan het einde van de dag het werk klaar is.
Ik heb zelf 6 jaar als monteur in de regio rondgelopen. En Wat je daar merkt is dat het werk zelf heel
erg is afgekaderd. Dus je krijgt werk toegestuurd en er wordt je verteld hoe je het moet doen. Want
‘wij’ (hogere laag) denken dat het werk zo moet gebeuren.
Vandaar dat ik denk dat zelf organiseren een goede stap is en blij was dat Marc mij daarover belde.
Monteurs, waar ik een goede verstandhouding mee heb, die ik spreek, die kunnen eigenlijk niet
wachten. Dat we zelf bepalen wat we waar gaan doen. hoe we dat gaan doen. met hoeveel mensen.
i.p.v. dat er gezegd wordt die taak, max 2 man, je mag er zo lang over doen en daar houdt het op.
Dat de kwaliteit van het netwerk omhoog gaat. Dat de monteur zelf ideeën en verbeterpunten kan
aandragen zonder er raar op aangekeken te worden.
Dus wat mij betreft liever gisteren dan vandaag. Ik denk dat we er veel aan gaan hebben. Vooral de
regio technicians. Kijk je kan als regio doorgroeien naar expert. Nou we hebben zo’n 100 experts en
ergens tussen de 450 tot 500 regio + inhuur. De doorgroei kan, maar je komt er niet zomaar. Je moet
er wel wat voor doen. Maar de experts hebben nu al een stuk meer vrijheid. Daarom denk ik dat
vooral de regio er wat aan heeft. Maar als je nu dus als regio monteur doorgroeit naar expert, dan
kom je vanuit een hele vaste ingekaderde situatie met veel regels, opeens in een meer vrije
omgeving. En dat verschil is erg groot. Je komt in een grote wijde wereld waarin je aan het begin niet
weet waar je moet kijken. Er zit en enorm contrast tussen.
Nou eenmaal in het ZOT gaan de twee samenwerken in een team. Dan kan er veel meer het contact
opgezocht worden en de afstand kleiner gemaakt worden. Dat heb ik vroeger als regiomonteur erg
gemist. Het zijn nu twee gescheiden werelden en dat komt niet ten goede van de klantbeleving.
Dus met de implementatie van ZOT zou de scheidslijn tussen de twee een stuk kleiner worden.
Weg. Hij zou weg moeten zijn.
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Dat je hiërarchisch een bepaalde verantwoordelijkheid die in je functie past is nog wel logisch. Maar
een scheidingslijn tussen regio en expert is niet nodig want waarom zou een regio monteur, die
hartstikke goed is in zijn werk, maar geen kans heeft om expert te worden omdat er bv. geen plek is,
nou niet in de gelegenheid zijn om wel dat werk te doen. En als er straks wel een plek vrij is. Dat die
monteur dan is staat is om eigenlijk probleemloos die overstap te maken.
Dus eigenlijk komt er ook een stukje doorgroeimogelijkheden bij kijken?
Juist.
Dus het werkveld is niet alleen maar of bij de klant of in het netwerk van eindversterker tot
wijkcentrum, maar we hebben ook nog hubs. Dat zijn centrale locaties waar alles vandaan komt.
Daar doe ik bijvoorbeeld onderhoud en storingen aan. Maar wie zegt dat een monteur uit de regio
daar niet toe in staat is?
Juist, en stel die persoon is daar niet toe in staat, maar heeft twee uurtjes vrij, wat houd jou tegen
om hem met je mee te nemen om hem nieuwe dingen te leren en kennis te delen?
Ja, precies! Ik denk dat als je zoveel mogelijk kennis deelt, dat je van iedereen een betere collega kan
maken. Want als je dat niet doet, dan wordt jouw collega nooit een betere collega. Dat kan deze
nooit leren. Het is niet overal zo, maar dat is wel een beetje wat er nu plaatsvindt. Maar ook niet
iedere collega voelt zich als leraar. Ik vind het wel leuk. Ik heb het mogen leren, dus waarom iemand
anders niet. Ik leef niet eeuwig. Ik zou het mooi vinden als, wanneer ik er niet meer, iemand anders
zegt van; dit heb ik mooi van die dikkop geleerd.
Als we kennis niet overdragen wordt je er nooit wijzer van. Dat is wat je ziet. Reorganisaties en
veranderingen in het verleden hebben kennis toch verloren doen gaan. Daar zie je nooit meer iets
van terug. Dat vind ik persoonlijk heel zonde.
Hoe kijk je aan tegen het proces naar de implementatie van de pilot.
Eerlijk. Voor mij voelt het redelijk rommelig op het moment. We weten wel waar we naartoe willen.
Maar er moet nog veel gebeuren voordat we kunnen beginnen. Het mooiste zou een tijdspad zijn. er
zijn nog best wel wat hobbels. Maar dat is prima te doen denk ik.
Ik denk als dat er is, mensen houvast hebben.
[er volgt een gesprek over gedeelde en nog‐niet‐gedeelde documentatie aangaande het plan voor
implementatie van de zelforganiserende teams]
Ik stuur je nog een document toe waarin Marc en ik zijn begonnen toen hij mij over de ZOT belde.
Toen zijn we gewoon gaan typen. We hebben alleen nooit echt de tijd of ruimte gehad om het
document echt vorm te geven.
Welke eisen en randvoorwaarden hanger er volgens jou aan (het implementeren van)
zelforganiserende teams en aan de eerste 10 weken van de pilot?
aan het einde van de pilot moeten de teams zoals samengesteld weten wat er van ze wordt
verwacht. Maar vooral ook hoe ze die eerste 10 weken hebben ervaren. Er MOET ruimte zijn voor
inbreng van die technicians. Het moet achteraf niet alsnog iets worden wat toch weer door het
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management wordt opgelegd, maar dat het team waar het om gaat de vrijheid heeft zelf invulling te
geven aan hoe zij hun werk doen.
Weetje normaal gesproken is het zo dat de mening van het management voor 95% geldt, en dat van
de monteurs 5%. Ik zou het heel graag net anders zien. Meer richting monteurs 75% en management
25%. Het zijn namelijk uiteindelijk die monteurs die het werk moeten doen. zij moeten in die
samenstelling werken. We kunnen dit alleen laten slagen als de monteurs zich er ook goed bij
voelen.
Er zullen genoeg zijn die de vlag buitenhangen wanneer we hier mee beginnen, maar er zijn ook
mensen die die afgekaderde ruimte nou juist nodig hebben. Want weten ze precies wat er van ze
wordt verwacht. Het enige wat er straks wordt verwacht is dat je werk aan het einde van de dag af
is. Hoe je dat doet, dat moet je zelf weten.
Maar als je dan kijkt naar het werk wat de monteurs nou echt uitvoeren, veranderd daar niet veel
in, klopt dat?
Uuhm. Ik denk dat er voor velen weinig veranderd. Alleen nu krijgt men de ruimte om het werk in te
delen en te doen zoals zij denken dat nuttig is. Je kan bijvoorbeeld kiezen die ene netwerkstoring nu
over te slaan omdat je daar morgen denkt meer voordeel uit te halen.
Kijk nu beheert de afdeling HFC het netwerk. Die zien iets niet goed gaan in het netwerk en maken
een ticket aan. Dat wordt ‘in een bak gegooid’, het wordt in USMS gestopt. Dan komt daar,
afhankelijk van de regio, een monteur of planner kijken, en die zegt van, nou, die geef ik aan pietje.
En dat was het. Vervolgens kijk ik er twee of drie uur later naar, want dan heb ik er tijd voor, en dan
denk ik SHIT, das kut, had ik dit maar eerder geweten.
In een ideale situatie wil je dat HFC kan zeggen ‘ik zie een brand uitbreken, kan daar nu iemand
naartoe?’. Want dan voorkomen we dat klanten er hinder aan ondervinden. Als je nu het proces
volgt. Dan wordt er een ticket aangemaakt, en dan mag ik daar 8 uur over doen om het op te lossen.
Dat moet je niet willen. Als monteur zit je er niet op te wachten en je wil de klant niet laten wachten.
Nee, je ziet het, je weet het, en je lost het op.
Sommige storingen wil je gewoon meteen opgelost hebben, ongeacht de prio die je eraan geeft. Dat
willen monteurs ook. Als je het nu niet doet, heb je er morgen nog steeds last van. En monteurs bij
klanten hebben er ook last van, want die gaan onnodig bellen en komen daar eigenlijk voor niks. Ze
kunnen de klant geen oplossing geven omdat het probleem in het netwerk zat.
Een monteur moet, uiteraard in goed overleg, zelf echt goed genoeg in staat kunnen zijn om zelf te
zeggen waar hij heen gaat. Ik hoop straks dat er multidisciplinaire teams ontstaan met regio, expert,
HFC, Fixet, wie dan ook, dat je die klant gewoon super snel een oplossing kunnen bieden. We
kunnen hier alleen maar werken omdat die klant onze boterham betaald.
Leeft dat bij de monteurs? Dat ze weten waar ze aan bijdragen?
‘Gelach’. In de basis denk ik wel. Maar met name tussen 08:00 en 17:00. En een netwerkstoring
stopt niet om 5 uur. Die gaat gewoon door en als niemand er naartoe gaat, kunnen we het ook niet
oplossen. En naar mezelf gekeken hé, ik vind het ook niet fijn om ‘s nachts opgebeld te worden om
ergens naartoe te gaan, wetende dat ik er de hele nacht ga zijn, terwijl andere collega’s denken ‘ah
joh ik kijk er morgen wel naar want ik heb toch die 8 uur’.
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Ik denk dat als we dat kunnen veranderen door mensen in zo’n ZOT de verantwoordelijkheid voor
ene gebied geven, dat mensen gaan voelen waarvoor ze het doen. dat ze weten ‘hier heb ik profijt
van‐ dit voelt goed’. Binnen onderhoud heb je dat al een beetje. Als penvoerder stuur ik twee
mensen daarin aan. En als die om vijf uur iets niet af hebben, dan gaan ze door tot het wel af is.
En je ziet nu dat toch een beetje de jongere collega’s daar moeite mee hebben. Die zouden het liefst
3 uur al naar huis willen. Eens is niet erg. Maar als jij iedere dag de drang daarvoor heb, dan doe je
iets niet goed. Of de organisatie doet iets niet goed, want waarom maakt het dat jij om 3 uur naar
huis wilt?
En ik hoop dus, dat als we straks gezamenlijk in zo’n ZOT zitten, dat we allemaal de
verantwoordelijkheid voelen. Om op tijd te zijn en op de juiste tijd weer te vertrekken. En niet om 3
uur naar huis terwijl je je collega’s achterlaat om het werk nog te doen. Want dat komt serieus voor.
Dat je het een keer doet is niet erg, maar het moet niet iets structureels worden.
Als iemand kiest 3 uur weg te gaan. Dan had hij nog twee netwerkstoringen op kunnen lossen. Die
moeten nu door iemand naders gedaan worden of ze blijven liggen met als gevolg dat de klant er
last van heeft. Als je een groep mensen de verantwoordelijkheid voor dat netwerk geeft, dan kan je
ze, en zij elkaar, daar ook op afspreken. En als er dan een keer om 3 uur geen werk meer is en
iedereen kan naar huis, mooi. Maar niet een paar om 3 uur naar huis en de rest moet langer blijven.
Juist en in zo’n ZOT wordt het dus veel lastiger om zulk ‘meelift gedrag’ te vertonen, omdat je je
teamleden dichtbij hebt die je daarop aanspreken.
Precies.
Wat verwacht je op dit moment van de pilot?
Ik weet niet zo goed wat ik er nu van verwacht. Ik probeer mezelf ook zo open mogelijk te houden
om geen illusies te vormen. Ik wil mezelf niet bevooroordelen met gedachten hoe ik denk dat het
moet zijn. Daar moeten de teams zelf uitkomen. Ik denk dat als wij als betrokkenen het moeten
laten gebeuren. Gewoon zien wat er gebeurd en dagelijks opnieuw evalueren. Geen uren, maar
gewoon een kwartiertje tot een halfuurtje. Wat was er anders t.o.v. gisteren? Waar moeten volgens
jullie onze verwachtingen bijstellen?
Wat ik hoop is dat mensen straks de verantwoordelijkheid nemen, durven dragen en trots zijn op dat
stukje netwerk. Dit is mijn gebied. Hier zijn geen storingen, en als die daar wel zijn (knipt vingers)
dan ben ik daar en ik los het op. Daar hoop ik op.
Dat je gewoon weet, dat wat je achterlaat in topconditie verkeerd.
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Bijlage Q – Transcriptie interview V, deelproduct 2, deelvraag 2
Meerdere Expert managers hebben een rol gespeeld in de totstandkoming van het plan tot
dusver. Waaraan heeft u bijgedragen en kunt u daar wat over vertellen.
De communicatielijnen opzetten. Dus welke stakeholders moeten we meenemen.
De belangrijkste zijn de om mee te nemen zijn de regio technicians. Net als de experts hebben de
regio technicians ook managers. Naast dat zij er ook nog teamleiders tussen hebben zitten, is er voor
de regio een manager Noord en een manager Zuid, i.p.v. NW, ZW, ZO en NO zoals bij de expert
managers.
De regiomanagers zijn Eefje Tissen en Eric Dijksma. Die zijn tot dusver ook meegenomen in de
plannen aangaande de pilot. Wat we willen gaan zien is hoe de zelf organiserende teams moeten
gaan samenwerken.
Experts teams zijn naar mijn mening, en van die van collega’s, al redelijk zelfsturend. Zou houden
alleen nog vast aan een leidinggevende en vragen nog altijd om een akkoord en geven voortgang
aan. Dat moet er vanaf.
Een voorbeeld van wat de teams helemaal zelf regelen is het indelen van de waakdiensten
(storingen buiten werktijden). Het is niet zo dat ze de planning helemaal zelf doen. Ze hebben een
planner, ook mensen waar rekening mee gehouden moet worden, net zoals de regio teams. Die
hebben ook een planner. De taken planner expert en planner regio zijn wel anders. Daar zit een
onderscheid in. Als planner van een Epxert team moet je wel over redelijke technische kennis
beschikken en Engels kunnen spreken. Je moet namelijk contact opnemen en houden met het NOC
(center wat het netwerk van VFZ 24/7 in de gaten houdt)en csd in Roemenië en een NOC monitor
center in India. Daarnaast moeten ze weten welke expert welke taak het best geschikt is gezien het
verschil tussen HFC en Transmissie. Ze organiseren zelf om de juiste man op de juiste plek te zetten.
Als je kijkt naar onderhoud. Daar start de pilot. Er wordt gevraagd om een bepaalde hoeveelheid aan
onderhoud te doen. Daar komen lijsten van. En dat krijgt dan, wanneer we eenmaal bezig zijn, een
karakter dat er veel mensen tegelijk onderhoud gaan plegen. Dat moet wel gepland worden. Dus de
OZT’s moeten dat ook met de planners van de expert teams gaan regelen, wie er dus op dat
moment penvoerder of voorman is zeg maar, van zo’n team wat onderhoud gaat plegen. Dus die
planner is daar wel in nodig. Het is niet zomaar dat je ‘nu maar onderhoud gaat plegen’. Nee, je
stemt af met de planners van, ik heb die en die weken nodig om onderhoud te plegen, kun je dat
inplannen, ja of nee, dan hebben ze daar een gesprek over wat wel gepland kan worden. daar ligt
dus ook een stuk communicatie.
Dan samen met de teamleiders. Dus de mannen van het expertteam die onderhoud plegen hebben
contact met de teamleiders van het regioteam. En die teamleiders gaan zo ook de regiomannen
plannen, dat ze verbonden worden aan een gebied waar dan onderhoud gepleegd moet worden.
Dus je hebt twee planners. Eentje doet regio, eentje doet expert.
Welke eisen en randvoorwaarden zou je stellen een het implementeren van zelforganiserende
teams?
Inzicht in gegevens. Of het nou rapportages zijn, tekeningen of presentatietools. Als je zelf
organiserend wil zijn, dan moet je als teammember de gegevens hebben om ook zelf organiserend
te kunnen zijn. En dat hangt af van alle afspraken die er liggen en de processen die bekend moeten
zijn, maar ook van rapportages. Zodat je ook ziet wat je doet en wat het resultaat wat daarvan is.
[wegens de tijd en andere afspraken is het interview hier beëindigd]
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Bijlage R – Datamatrix interviews concept plan, deelvraag 2.

Datamatrix
interviews Dp2.Dv2 (
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Bijlage S – Transcriptie groepsinterview I, deelproduct 2, deelvraag 3
A – Alexander Witsel
K – Kelly Hoogreef
R1 – Respondent 1
R2 – Respondent 2
A – Als we kijken naar de huidige situatie, dus de manier waar jullie momenteel werken, wat is jullie
mening daarover? Wat vinden jullie daarvan? R1 mag ik van jou vragen af te trappen?
R1 – Mijn mening is dat het doel allemaal goed is eigenlijk, maar er zijn nog een paar dingen die niet
helemaal goed gaan. Dat is bijvoorbeeld dat je heel vaak je werkzaamheden niet kan afronden. Dat
je dan niet meer verder mag in die wijk en dat is wel erg jammer eigenlijk. Heel vaak moet je
stoppen in een bepaalde wijk met onderhoud, omdat de change dan is afgelopen, en dan ga je weer
verder in een andere wijk, terwijl de rest nog niet af is. Dat is eigenlijk wel een van de punten die
naar mijn idee moet veranderen. Dat je echt alles af kan maken waar je bezig bent. En dat er ook een
goede rapportage van komt. Dus dat we precies weten wat er gedaan is.
A – R2, sluit jij daarbij aan, of heb je nog andere zaken?
R2 – eigenlijk klopt het wel. Dat is eigenlijk het enige wat vervelend is voor ons. Dat je gewoon niet
verder kan en dat je maar moet afwachten of alles bewaard wordt. Wij weten op een gegeven
moment ook niet meer wie wat gedaan heeft. We wisselen natuurlijk elke vier weken af. Dus dan ga
je er eigenlijk een hele tijd vanaf en dan heb je het niet meer in de hand zeg maar. Dat is best wel
belangrijk.
A – Kan je, voor mijn beleving, vertellen hoe dat afwisselen om de vier weken in zijn werk gaat?
R2 – eigenlijk heel simpel. Er is een penvoerder, van het expert team, en die houd bij wat er gedaan
is. En als jouw 4 weken om zijn, dan heb je er eigenlijk niks meer mee te maken en dan komt er een
ander team. Er is verder niet echt een overdracht. Je gaat verder gewoon je iegen werkzaamheden
weer doen. Dus je gaat weer klanten rijden bijv. Er komen dan 6 nieuwe mensen en die pakken het
onderhoud verder op aan de lijst van de penvoerder.
R1 – Eigenlijk als je net weer lekker op onderhoud zit en daar lekker mee bezig bent, dan moet je er
weer vanaf. Dan ga je weer op klantafspraken of USMS netwerkstoringen. Dat is eigenlijk te kort ook
om een goed team te creëren voor onderhoud.
A – als ik nou doorkoppel naar wat jullie graag anders zouden willen zien en wat jullie van ZOT
vinden. Zouden jullie dan klantenstoringen en onderhoud gelijktijdig willen rijden?
R2 – ja maar zo werkt het niet. Als je klanten rijdt, dan heb je daar geen tijd voor. Dan wordt je
gewoon gepland. Even tussendoor iets anders, dat gaat niet. Daar werken de systemen niet naar.
Ik neem aan dat de bedoeling nu iets van 6 maanden gaat zijn? 6 maanden op onderhoud.
A – Ja.
R2 – dat scheelt al weer. Wat ik mij alleen afvraag is; hoe zelfsturend is het? Kan je dat een beetje
uitleggen?
A – Zeker! Dat is ook een mooie. Je zegt zelfsturend. De naam die we er aan hangen is zelf
organiserend. Dus dat betekent dat, in principe, het team gaat verantwoordelijk zijn voor het zelf
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organiseren van hun werk. Kelly, verbeter mijn a.u.b. als ik iets heel geks zeg. Dat betekent dat jij, in
je eigen regio, aan de hand van je kennis van die regio en de data die je tot je beschikking heb, zelf
kan zien, of zelf je triggers heb eigenlijk, waar het mis kan gaan. Dus niet meer ‘hier heb je een
opdracht, ga daar heen en zorg dat het klaar is’. Nee, je weet dat daar iets mis is, je gaat daar aan de
slag om het op te lossen, maar als je daar eenmaal bent, dan kan je daar ook verder kijken naar wat
er nog meer aan de hand is. Waar komt dit probleem vandaag en wat kan ik op deze locatie, of in dit
gebied, nog meer doen om te zorgen dat dat netwerk goed draait.
K – dat is ook iets platgeslagen richting de praktijk. Dan hebben we het eigenlijk over USMS
proactief, reactief en preventief. Alles pak je samen. Maar waar je normaal gesproken misschien een
ticket in zou schieten voor iemand om dat later op te pakken, schiet je nu wel een ticket in, maar
organiseer je dat binnen je eigen team zodat dat ticket ook afgerond wordt. Je zit er dus dicht op,
met korte lijntjes met de afdelingen waar ze ook aangemaakt worden om dat zelf ook te kunnen
doorpakken.
A – geeft dat een beetje antwoord op je vraag?
R2 – oke en komt een hele werkbeschrijving van denk ik?
K – Ja.
R2 – met je tickets aanmaken, aanmelden, afmelden, materiaal, dat soort dingen.
K – ja en nee he. Kijk die werkbeschrijving die is er niet. Ik verwacht, en ik denk dat niemand anders
het beter weet hoe het efficiënter zou kunnen dan jullie zelf. Jij weet nu, als je een ticket aanmaakt,
in de late dienst of in USMS dienst, voor jou opgepakt wordt. En nu kan je daar als groep samen op
sturen. Dus als jij denkt dat het het meest efficiënt is om een ‘daar’ te leggen en de lijnen kort te
houden, dan gaan we de werkinstructie op basis daarvan schrijven. Het is niet in beton gegoten. Het
heet niet voor niks een zelf organiserend team. We willen ook dat dat stukje zelf georganiseerd
wordt. Hoe die lijnen zo efficiënt mogelijk in te regelen zijn.
R2 – Maar er zijn natuurlijk wel mensen die daarachter zitten. Ik denk een Marc Hoftsee ofzo. Die
misschien toch zeggen van ‘je moet wel de 20 mhz schoonmaken’ of ‘je mag geen outbounds
aanmaken’ of wel outbounds.
K – Nou Marc zit in onze werkgroep. Hij is de aanjager van het idee. Hoe het ging, dat heeft hij ook
gesignaleerd, dat was niet echt de meest efficiënte en meest effectieve manier. Dus dat willen we
doorbreken. En Marc staat daar helemaal achter. Dus als jullie met ideeën komen hoe zo’n team in
een bepaalde regio zo efficiënt mogelijk in te regelen valt, dan krijgen jullie die vrijheid daarvoor.
R2 – niet dat je straks klaar bent met een wijk en dat je dan een mailtje krijgt van joh ‘waarom heb je
die 20 mhz niet schoongemaakt?’
K – nee, maar ik kan mij ook voorstellen dat als in die wijk 20 mhz een probleem is of … 20 mhz
pakken we wel mee in het onderhoud inderdaad dus het is wel onderdeel van het gebied, dus als dat
problemen oplevert, verwachten we wel dat dat vanuit de groep opgepakt wordt. Maar wel o.b.v. de
hoogste prio dan. Vinden we dat eerst een wijk schoongemaakt moet worden of willen we die 20
mhz isues pakken.
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R1 – daar zit ook een groot verschil in qua productiviteit. Als je 20 mhz aan het cleanen bent, dan
ben je veel langer bezig. Vaak moet je dan ook bij klanten naar binnen. Dat is een hele andere
werkwijze natuurlijk.
K – Daarom zit je ook met 12 personen voor een half jaar lang. Dus het is niet dat jij op een week,
niemand wordt afgerekend, maar dat er op een week wordt gekeken ‘hoe ga je het doen?’, maar
een veel langere periode. Dus als het binnen die 6 maanden nodig is om een maand die mhz aan te
pakken, dan is dat prima. En aan het einde gaan we kijken hoe is de stand van zaken qua alarmen,
netwerken, reports.. is het anders dan t.o.v. een gebied wat we op de oude manier hebben gedaan?
R1 – in principe mogen wij zelf gaan bepalen waar we dat onderhoud gaan uitvoeren. Dat wordt
door ons bepaald.
A/K – Ja.
K – kijk het tot op zekere hoogte. Reactieve USMS, die storingen, die moeten wel nog steeds
gereden worden. dat is duidelijk. Maar het proactieve stuk. Juist daarvan kunnen we nu gaan zeggen
van we pakken we gedeeltes op waarvan we denken dat daar de shit aan de hand is, en niet dat we
ergens langslopen, tegen kastje schoppen en dan weer door moesten. En wat je zegt. Je kan het
werk nu ook afmaken. Er wordt niet na 2/3 weken gezegd we gaan een andere ploeg sturen. Nee. Jij
kan het gewoon schoon vegen tot je weer aan een volgende klus begint.
R2 – maar het moet wel redelijk zijn als jij zeg maar die 20 mhz schoonmaakt en blijkt dat je geen
utilisation problemen hebt, en je hebt geen capaciteitsproblemen, dan is het heel zonde om dat te
doen. Want straks gaat de FM weg, de radio en dan gaan ze de upstreams omhoog tillen richting die
frequenties en dan heb je die 20 mhz nieteens nodig. Dan is dat heel zonde.
K ‐ eens eens en daarom ga ik het jou ook niet vertellen vanuit het team. Er zit geen teamleider
eigenlijk op he. Ik ga jou niet zeggen je moet dat wel of niet doen. We gaan ervan uit dat jullie de
kennis van het netwerk hebben en kunnen inschatten de prio tussen het netwerk schoonvegen en
dit, wat misschien over een 4 maanden helemaal niet meer van toepassing is. Dan zou ik er niet de
helft van de capaciteit op zetten. Ik ga ervan uit dat jullie dat kunnen bepalen, bijvoorbeeld met
iemand van het expert team en dan daar een planning op maken. Dat je alleen de noodzakelijke
dingen gaat oppakken op een plek die aan je hart gaat. Want het is allemaal je eigen regio. Je wil dat
ook veel mooier en schoon hebben. Ik ga ervan uit dat jullie daar de beste keuzes in maken.
R2 ‐ houden ze ook rekening met kabelschade? Qua kosten. Zoals bij Kaaphoorn deden we zegmaar
alle kabels worden gepulsed en alle schades kon ik zo doorzetten naar de aannemer. Maar daar zit
natuurlijk wel een kostenplaatje aan.
K – dus je zegt nu als je het zou doen op de manier waarop je het eigenlijk zou willen doen, dan
neemt dan extra kosten met zich mee omdat je dan meer kabels aan zou melden.
R2 – Zou kunnen. Als je denkt ik moet hier gewoon echt alle ….. kabels checken. Daar komen schades
uit. Ja dat kost geld.
K – ik zie dat niet als beperking omdat je die kabelschades, of je dat nou vanuit ons project doet of
reactief zou doen dat er klantstoringen uit komen. Liever dat je ze pakt voordat er reactieve
meldingen uit komen.
Ik zie het niet als een beperking, maar misschien een goeie om even te noteren Alex.
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A – Ik houd het allemaal bij
Maar heren als jullie dit nu zo aanhoren, wat denken jullie daar dan van? Ervaren jullie het positief?
Denken jullie dat er nog veel haken en ogen aan zitten? Of allebei misschien?
R2 – Ik denk dat het wel goed is.
R1 – zeker wel positief. Ik denk alleen dat we heel veel dingen van te voren goed moeten bekijken.
Waar we starten en dat soort dingen. Ook qua materiaal en zo. Dat dat goed geregeld wordt. Daar
liepen we nu ook wel eens tegenaan dat dat niet goed ging,
K – kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat nu gaat? Want daar heb ik ook niet alle inzichten
in.
R1 – nou het ging wel eens zo dat, ook qua capacititeit, dat verschillende mensen spullen gingen
halen en dat soort zaken. Of dat er eens een keertje iets niet aanwezig was waardoor we niet verder
konden.
K – en zou je dat dan vanuit het team zelf….. ik kan me voorstellen in dat team, die gaan ik of Alex
niet bepalen, maar daar gaan rollen ontstaan. In twee sub‐teampjes 12 mensen. Je heb een soort
penvoerder nodig en misschien iemand die de materialen regelt. Dus op het moment dat je geen
materiaal hebt, moet je daar iemand in het team verantwoordelijk voor hebben. Is dat op dat die
manier in te regelen. Ging het destijds misschien mis omdat iemand daar niet dicht op zat? Waar
ging dat mis?
R1 – weet ik niet zo gauw eigenlijk. ….. [persoon x] daar verantwoordelijk voor is, de materialen. Is
ook een beetje moeilijk te bepalen. Da’s ook waarom ik zeg je moet goed kijken dat als je in de
gemeente start moet je eigenlijk een beetje gaan kijken van hoeveel spullen hebben we nodig. Dan
zou je kunnen aangeven wie de materialen regelt. Je kan niet zomaar zeggen doe maar wat.
K – wat ik als positief zie van hoe we het nu gaan doen. Stel dat dit in een bepaalde periode fout
gaat, staat er dus 12 man in theorie stil omdat 1 poppetje z’n werk niet heeft gedaan m.b.t.
materiaal. Ik denk dat je dat 1 keer overkomt. Maar iedereen binnen dat team zegt van ‘ jongen
waarom rijden we niet? Ja dat komt doordat we op pietje staan de wachten’. Dus iedereen moet
daarin zijn verantwoordelijkheid en zijn rol pakken. Anders staat alles stil. De sociale controle en de
verantwoordelijkheid, die is heel hoog want iedereen corrigeert elkaar (mag je hopen), want anders
sta je niks te doen.
A – precies. Je komt dus in een situatie terecht waar je elkaar aanspreekt en niet meer zeg maar
iemand anders aanspreekt met de melding wat er is gebeurd en de vraag stelt om de desbetreffende
persoon daarop aan te spreken. Nee, ik zie dit en ik zeg er wat van, want het moet niet nog een keer
gebeuren.
Wat K dus inderdaad net zei is dat we in de nieuwe situatie elke regio een team heeft. Die teams
bestaan uit twee sub‐teams en daarin zitten bepaalde rollen. in de pilot. Dus van 22 mrt t/m 28 mei.
Die 10 weken. Gaan we echt starten met evalueren, ervaring opdoen en de eerste bouwblokken
neerleggen voor de rest van die 6 maanden en het starten van zelf organiserend werken voor de
andere teams. Om die ervaring op te doen, en ervoor te zorgen dat we niet kennis ook echt hebben,
dat heb ik met Marc besproken, willen we dus kijken of we al wel een bepaalde structuur van
communicatie vorm kunnen geven. Bijvoorbeeld; hoe gaan de sub‐teams met elkaar
communiceren? Wat je nu zegt, een voorbeeld van materialen, hoe daar mee omgegaan wordt. Heb
je een structureel moment waarop je evalueert ‘hoe is het gegaan met de materialen’. Heb je bv.
Een startmoment aan het begin van de dag. Heb je misschien halverwege de middag een overleg om
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te zeggen van ‘hey wat hebben we al gedaan en wat moeten we nog doen om dat werk vandaag af
te krijgen’.
Ik zeg niet dat dit allemaal gaat gebeuren. Ik ben alleen voorbeelden aan het noemen. Waar het om
gaat is dat er tussen binnen de sub‐teams, tussen de sub‐teams (dus ook binnen de teams), tussen
de teams en tussen bepaalde rollen, communicatie plaatsvindt over wat je heb ervaren en wat je
daarvan heb geleerd. Zodat dat jantje en Pietje niet allebei het wiel proberen uit te vinden. Als jantje
ergens een oplossing voor heeft gevonden, dan deelt hij dat met pietje en die weet daar zijn
voordeel uit te halen. Nu zou het tegenstrijdig zijn, met zelf organiserende teams, als een structuur
jullie opgelegd zou worden. dat moet met elkaar besproken eb bepaald worden. wat ik nu dus graag
met jullie zou willen overleggen is; ‘wat denken jullie dat een goede manier zou zijn om met elkaar
te communiceren? En dan beginnen we binnen je sub‐team. Dus dat zijn ongeveer 6 mensen. Hoe
vaak is er denk je communicatie binnen zo’n team nodig om er dagelijks voor te zorgen dat het
netwerk op orde is.
R2 – ik denk dat dat vanzelf gaat. Wat wij altijd deden met onderhoud, is dat we eerst even ’s
morgens even startte met een bakkie koffie. Op de wijkkast gewoon even met een bakkie koffie,
maar dan werd er wel alles verdeeld qua werk. Die gaat dat doen, die dat en die dat etc.
Ik denk dat je dat er in moet houden. Het kost je misschien even een half uurtje.
A – maar het is denk ik wel van toegevoegde waarde. Als je het zelf ook al aangeeft.
Dat half uurtje, heb je het dan alleen over vooruit kijken naar de dag die voor je staat, of evalueer je
ook de dag daarvoor?
R2 – nee natuurlijk, alles wordt dan doorgenomen zeg maar. Dat is best belangrijk. Je moet eigenlijk
toch elke dag een referentie nemen in de week. Dus je meetapparatuur even opnieuw laten
synchroniseren met de wijk. Dat moeten we toch doen. Dus dan kan je net zo goed gelijk even alles
doornemen.
R1 – maar misschien kunnen we wel één keer in de week op steunpunten nog een overlegje doen.
Na een week ofzo.
R2 – maar dan zit je niet met 12 man. Dat lukt niet.
A – nee kijk, zo’n dagelijks overleg, dat is gewoon binnen het sub‐team, maar we zouden ook graag
willen dat er momenten zijn waarop de teamleider, of de coach eigenlijk’, kan aansluiten om te
bespreken van hé jongens hoe gaat het. Hoe is de afgelopen week, of hoe zijn de afgelopen twee
weken gegaan? Wat hebben we geleerd? Wat hebben we uitgeprobeerd? Wat werkt? Wat werkt
niet? En hoe kunnen we aanpassen om tot een betere situatie te komen. Dat is eigenlijk waarvoor de
pilot is. Dus elke week kijken hoe we het beter kunnen doen. Hoe we echt een zelf organiserend
team neer kunnen zetten. P1 wat je zei, dus elke week met de 12 mensen bij elkaar komen. Denk jij
dat dat een mogelijkheid is?
R1 – nou op dit moment met dat hele corona verhaal weet ik het allemaal niet, maar 12 lijkt me wel
veel, persoonlijk. De hoeveelheid mensen.
K ‐ je moet het zien als 2x 6 eigenlijk he. Of bedoel je de 2 sub‐teams samen een overleg?
A – ja. Dat is wel wat ik tot nu toe met Marc heb besproken. Dat je binnen de teams en binnen de
sub‐teams overleg heb. Tussen de sub‐teams is dus eigenlijk overleg binnen het team. Dat is dus de
vraag. Het gaat er niet om dat iedereen bij elkaar moet komen, maar dat je een vorm van
communicatie tussen die onderdelen vorm geeft. En dit is gewoon een startpunt. Gewoon kijken wat
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leeft er nu. En tijdens de pilot ga je het ervaren. En als je merkt dat het echt niet werkt, ga je kijken
wat wel werkt.
K – het krachtige daarvan is dat de 2 sub‐teams hun eigen foutjes zullen maken en dingen of learings
eigenlijk uit de praktijk halen en dat je die dan kan delen. Dus om dat eens in de 2 a 3 weken te
doen, daar is niks mis mee denk ik.
R2 – en komt er dan nog iets van een SPOC? Een aanspreekpunt? Hoe wil je dat regelen?
K – die gaat er komen. Maar niet per definitie gezet. Kijk het zou misschien logisch zijn als iemand uit
het expertteam dat doet, maar dat is niet in beton gegoten. Dat willen we jullie eigenlijk zelf laten
bepalen in de sub‐groepjes. Kijk wie is waar het beste in? Ik kan me best voorstellen dat dat
sommige SPOC’s die we kennen uit het expert team, nou niet het meest enthousiasme overbrengen
en mensen mee krijgen. Maar wel heel veel kennis en hun eigen kwaliteiten hebben. Dus daar
moeten we ook een balans in zien te vinden. Ik noem dan even een [naam] met z’n ADHD, iemand
die mensen meesleurt, die heeft bijvoorbeeld hele andere kwaliteiten dan een [naam] in dat opzicht.
A – juist. Dus dat je eigenlijk in een soort team terechtkomt waarin iedereen een specifieke rol heeft,
waarin iedereen weet ‘dit is mijn rol, dit is de reden waarom ik de rol heb en dit end dit voer ik uit’,
maar dat je ook van elkaar weet. Wat de rollen van je teamgenoten zijn en weet wat je van ze kan
verwachten. Maar dat je ook weet wat je collega’s van jou verwachten.
R2 – maar er moet zeg maar wel 1 iemand verantwoordelijk zijn voor het aan‐ en afmelden van de
tickets. Die moet er wel wezen, er moet wel structuur in zitten. Anders….
R1 – en een vervanger daarvoor.
K – precies, precies. Dus de geen uit het expertteam in het sub‐team, zal daar ook een rol in hebben,
maar weetje, het is ook niet voor niks dat ik jullie nu als eerste in deze setting erbij heb gehaald.
Jullie hebben ook al ervaring in die hoek en zouden dat ook prima kunnen doen. Dus in dat opzicht,
als jij dat beter kan dan iemand uit het expert team en dat ook gedragen wordt en de mensen uit dat
expert team zien dat ook , dan is er niks mis mee wanneer jij dat misschien doet. Weetje dat moeten
jullie zelf ook een beetje gaan ontdekken. Niet met elkaar gaan vechten om dat uuuhhm… of voorzie
je daar conflicten in P2?
R2 – uuuhm, nee, dat niet, maar ik weet niet hoe de invloed is van het expert team. Zijn ze er altijd
bij of…?
K – die zijn ook dedicated aangehaakt voor die langere periode.
R2 – ik ken ze al langer als vandaag. Ze hebben altijd andere werkzaamheden en ze hebben geen
tijd…
K ‐ voor hun zal het ook, in dat opzicht, en dat zie ik ook als jullie rol en het is de reden waarom we
zo kort op de bal gaan zitten. Voor hun zal het ook een redelijke cultuurshock zijn. het is niet alleen
maar cherry‐picken van de leuke exotische cases, maar er is ook een verantwoordelijkheid voor een
wat breder gebied nu met het team daarbij.
En als dat niet werkt dan gaan we de snel learnings uit trekken en gaan we kijken is het niet juist de
persoon uit het expert team? Kunnen we die mee krijgen met hoe wij het zien?
Maar daar ben ik het wel met je eens, het is wel een andere manier van werken. Ook voor hun.
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R2 – wat is hun rol daarin dan?
K – hun rol is dan… in het gebied zullen er ook stukken zijn waar kennis vanuit het expert team nodig
is om dat te fixen. Dus dat is hun rol. Dat zal 1 per sub‐team aangesloten zijn en een soort vliegende
keep over het hele gebied heen. Dus 3 man is dedicated aangehaakt voor ons traject.
R1 – K, wie stelt de teams samen?
K – ik.
R1 – oke, dus het is 1 onderhoudsteam en die bestaat uit twee subteampjes. Dat is het verhaal he?
K – Nou je moet het zo zien, ik ga heel even iets laten zien op het scherm laten zien. De presentatie
de we vandaag hebben gegeven.
Als je dit zit ziet. Zie je indeling o.b.v. sunnify en de indleing o.b.v. netwerkindeling.
(Kelly laat indeling van gebieden zien op zij n scherm)
Het is dus relevant dat er ook iemand van het expertteam daarbij aanhaakt. Er zullen ongetwijfeld
gevallen tussen zitten waar die kennis voor nodig is. Ook voor jullie interessant met het oog op de
toekomst. Als je daar zou dicht tegenaan zit en je ziet zoiets gebeuren met iemand van het
expertteam, dan kan je daar natuurlijk hele zinvolle kennis uit opdoen. Met als mogelijk resultaat
dat, als zo’n voorval zich nogmaals voordoet, dat die jullie kan op kan vallen omdat je de kennis heb
opgedaan in het veld.
R2 – is er al bekend vanuit het expertteam wie de dedicated mannen zijn?
K ‐ ja (noemt namen)
R2 – gaan ze ook het veld in of wachten ze gewoon totdat ze gebeld worden?
R1 – daar hebben we ervaring mee he haha.
K – nou kijk, daar moet de behoeft ook zichtbaar voor worden he. Dat moet ook een beetje gaan
vormen met hoe jullie dat zien en wenselijk vinden. Kijk dat zij niet de standaard werkzaamheden
doen, dat zou kunnen. Maar ze moeten wel beschikbaar zijn om mee te helpen om een grotere werk
schoon te krijgen.
R2 – als ik nu al zou roepen van joh voordat wij beginnen aan een wijk dat dat wijkcentrum eerst
gecontroleerd zou worden door een expert. Ik denk dat ze daar al niet heel blij van worden.
K – als zij daar niet blij van worden, dan hebben ze in principe niks te zoeken in onze pilot. Ik mag
aannemen dat peter, die heeft ook de presentatie gezien, dat die de mensen heeft geselecteerd, dat
die snappen dat wij dat soort dingen juist aan ze gaan vragen. Als ze dat soort dingen niet willen
doen, dan hebben ze niks in de pilot te zoeken om het zo maar te zeggen.
En dan gaan we ook snel ingrijpen, vandaar dat we die overlegjes met jullie willen inplannen.
A – dat is ook wat K net zei en wat ik ook bedoelde, waarop ik wilde aanhaken, dat is de reden dat
we die overlegjes willen houden. Wekelijks of om de twee weken met het gehele team bij elkaar.
Zodat je ook kan terugblikken op de ervaringen van die afgelopen week of weken. En misschien naar
specifieke situaties. Waarom ging dit goed? Waarom ging dit fout. En als daar bepaalde frustraties
uit komen, zaken niet lekker lopen of je dingen graag anders zou zien, dat je dit bespreekbaar kan
maken. Waar bv. De coach bij zit of waar bv. Marc bij zit. Al heeft Marc wel aangegeven dat hij het
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liefst zoveel mogelijk aan de teams en de coaches wil overlaten en zich er niet in gaat mengen. Hij
zegt ook, als ik mij daar in ga mengen, krijg je alsnog een situatie waarin gezegd kan worden ‘zo
moet je het doen’ en dat willen we niet meer.
Nu we het hier over hebben gehad, nogmaals mijn vraag. Denken jullie dat zo’n wekelijks overleg
van toegevoegde waarde kan zijn of misschien wel hoog nodig.
R2 – bedoel je een wekelijks overleg echt met iedereen?
A – dat kan. Maar als je bv. zegt ja jongens met iedereen samenkomen en door elkaar heen praten,
dat is echt niet te doen, dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat je aan 1 zo’n koffie overleg even een
kwartiertje aan vastplakt, daar kies je een x aantal mensen uit je subteam van uit die bij dat
teamoverleg aansluiten, je bespreekt met elkaar wat je in dat teamoverleg wilt aankaarten want dat
als sub‐team dan jullie inbreng. Vervolgens bespreken de gedelegeerden van je sub‐team dat in het
teamoverleg en die komen dan weer terug naar het sub‐team om terug te koppelen.
En nogmaals, ik zeg niet dat dit het wordt, maar dit is gewoon hardop nadenken over wat je zou
kunnen dien als zo’n overleg echt te groot wordt. Dan ga je met een kleiner aantal mensen als
gedelegeerden werken.
R2 – ik denk dat je in het begin sowieso 1 keer per week moet starten dan. Met een overlegje. En ik
weet niet hoe dat voor jullie zit, maar voor ons is de vrijdagmiddag zeg maar altijd onderhoud tot 3
uur en dan was het administratie uren schrijven. Dan zou het e.v.t. vrijdagmiddag kunnen doen. Mits
iedereen daar aanwezig is op vrijdag.
A – Dus dan heb je eigenlijk een sub‐team waarin je een dagelijks overleg heb ’s ochtends met een
bakkie koffie. Dan met je gehele team, desnoods met gedelegeerden vanuit je sub‐team een
wekelijks overleg op vrijdagmiddag. Enige punt waar ik het nog over zou willen hebben is wanneer je
gaat kijken naar de verschillende rollen. dus stel je heb een rol in een sub team, maakt niet uit wat
voor rol. Moet die persoon ook in overleg gaan mensen uit andere sub‐teams met dezelfde rollen.
van hey wat zijn jullie ervaringen. Dat zal echt niet dagelijks of wekelijks hoeven. Maar dat je bv. 1x
in de 3 à 4 weken met mensen van gedachte kan wisselen van hey hoe zijn voor jullie de afgelopen
drie weken in deze rol gegaan. Hoe hebben jullie dat ervaren? Heb je vragen? Heb je tips? Heb je
tops? Heb je besloten het op een andere manier te proberen en wat ga je doen. Denken jullie dat
dat van toegevoegde waarde is?
R2 – nou ik weet niet wat voor rollen je mensen toe kunt gaat delen in een sub‐team. Want zoals het
altijd eigenlijk al gaat; jij gaat naar dat kastje en jij bent eigenlijk de enige die naar dat kastje gaat. Je
doet eigenlijk alles. De klant afsluiten, het sweepen, eigenlijk alles. Het is niet zo dat 2 of 3 mensen
met een andere rol naar diezelfde kast toe moeten ik denk niet dat ……
A – nou hoe je het moet zien, en Kelly nu moet je me echt verbeteren als ik iets geks zeg :), je hebt
natuurlijk je rol als technician. Dat je je werk doet en dat je in het onderhoud bezig bent. Maar als ik
nu zeg ‘rol’, dan heb ik het over je rol in het team. Dus als jij in een team met elkaar samenwerkt,
heb je bijvoorbeeld, het makkelijkste voorbeeld, een voorzitter. En dat is dan niet de baas, maar dat
is iemand die een overleg voorzit. Die ervoor zorgt dat als je een overleg hebt dat je bij het
onderwerp blijft wat je heb geagendeerd en dat je niet afdwaalt. Die de agenda en de tijd in de
agenda houd. Misschien heb je als andere rol, iemand die de teamsfeer er een beetje in houd. Dat
zijn de rollen waar ik het nu over heb.
R1 – dan moet je eerst weten welke mensen je hebt, en dan kun je rollen eventueel toewijzen en
dan kan je met elkaar bespreken wat je gaat doen.
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K – ik denk, R1, dat je onafhankelijk van wie het gaat zijn, dat je in elk zelfsturend sub‐team, een
aantal vaste rollen hebt. Wat Alex zegt een voorzitter, misschien een groepswerker voor de
samenhang in het team, een planner, iemand die de productie bewaakt en… resultaat, iemand die
misschien een verslagje maakt aan het einde van de week van wat heb je gedaan. Of iemand he, die
kijkt van hoe goed zijn we het nou aan het doen. Een uitdraai maakt van …….. etc. dus dat bedoel ik
met verschillende rollen. en in dat opzicht kan het heel waardevol zijn als sub‐team 1 met sub‐team
2 even praat en zegt van nou in de rol van verslag maken doe ik dit erbij en die info haal ik daar
vandaan om dan met elkaar wat te leren. Kijk dat we een weekstart nodig hebben, zeg maar, en
misschien die je die op vrijdagmiddag, om de volgende week te bespreken. Een dag start, dat is ook
handig. Dat je ’s ochtends weet van wat ga je doen. Maar ik denk ook, overkoepelend, dat het heel
goed is om één keer in de 2 à 3 weken, zeker in het begin omdat het voor iedereen nieuw is, dat we
de verschillende rollen met elkaar laten praten en daar van elkaar leren.
A – juist. En heren, stel je voor je zou zo gesprek dan voeren. Denk je dat het dan het meest van
toegevoegde waarde is als je dat 1 op 1 doet, of dat het meer nut heeft als je daar mensen van een
andere regio daar ook bij betrekt en daar eventueel ook een coach bij betrekt. Dat je met elkaar kan
ervaren en sparren en de coach van input kan voorzien van dit en dit ervaren we en zo kunnen we
oppakken. Dat je de lijnen bij elkaar pakt.
Of maak ik het nu een beetje ingewikkeld?
R2 – ik denk dat je mensen met dezelfde rol, dat je die met elkaar in contact moet brengen, dus van
de twee sub‐teams, mensen die dezelfde rollen hebben, en eventueel daar een verslagje van doen of
iets naar de coach. Ik denk dat je ie kant een beetje op moet. Van wat goed gaat of niet goed gaat en
wat daar eventueel uit komt.
A – dus niet zozeer met de coach bij het overleg, maar dat er een verslagje van gemaakt wordt.
R2 – ja, moeten alleen wel oppassen dat we niet drukker zijn administratieve taken en overleggen
dan met onderhoud.
A – precies, dat is dan de keerzijde he. Het gaat allemaal nieuwe zijn en ik ben er zelf echt van
overtuigd, ook van wat ik jullie heb horen zeggen, dat het echt een verandering is die de situatie een
stuk kan verbeteren. Alleen door de ‘nieuwheid’ van de situatie is het misschien wel zo dat er in het
begin meer energie is gestoken moet worden. water geven en tijd geven om het te laten groeien,
voordat je de vruchten ervan kan plukken. Althans dat is tot nu toe hoe we het naar de omgeving
hebben gecommuniceerd en ook in de presentaties vandaag naar het MT.
R1 – het is ook een pilot.
A – ja precies. Maar ik begrijp jullie zorg wel. We moeten ervoor waken dat je niet meer met
overleggen en verslagen schrijven bezig bent dan voor het netwerk zorgen, want daar blijft het om
gaan natuurlijk.
R2 – ergens structuur in brengen, ik denk dat dat het belangrijkst is.
A – precies, dus in ieder geval dat er structuur ligt in de manier waarop we met elkaar
communiceren en structuur is in wat we uitproberen, hoe we proberen te verbeteren en dat je daar
ook op terug kan blikken. Wat hebben we nou de afgelopen 5 weken uitgeprobeerd, waar zijn we nu
mee bezig en waarom? Dan kan je het ook communiceren naar de buitenwereld. Belangrijkst is dus,
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dat na die 10 weken er 2 nieuwe teams bij komen en dat die een fundering hebben van twee andere
teams die kunnen zeggen; dit is hoe wij nu bezig zijn en dit hebben wij geleerd. Haal hier ook je
lessen uit en begin niet helemaal overnieuw.
Dat is nu een beetje wat we voor de start op willen zetten.
Jullie hebben me veel input gegeven. Ik ga het samenvoegen en delen met jullie. Hoe snel wet ik
niet.
Het enige wat ik nog met jullie zou willen bespreken, maar dat wordt een ander moment, als jullie
daarvoor open staan. Ik heb een enquête samengesteld. Die gaat om hoe de mensen het team
ervaren. Dat is verspreid over 5 specifieke onderwerpen. Het is in principe geen ellelange enquête.
Hij is ook niet klein, maar ik denk dat je er 10 à 15 min mee bezig bent. Het idee is dat qe die
enquête op 3 verschillende momenten gaan afnemen. Dat is voor de start, middenin en tegen het
einde van de pilot. Dan willen we kijken of er, over die periode, veranderingen plaatsvinden. Wat ik
graag zou willen doen, is kijken of ik die enquête een keer met jullie kan bespreken, of deze kan
proefdraaien, en dat jullie daar je mening op kunnen geven. Zo heb ik het afgestemd en
proefgedraaid voordat ik het bij 30 technicians neerleg.
R1 – ik neem aan dat het niet anoniem is dan he.
A – het is wel anoniem. De enquête zelf is anoniem. Het is ook dat uuhm……
K – ……Als jullie het wel voor het eerst invullen met z’n tweeën is de kans groot dat het één van de
twee is.
Het is dus meer even die mini heartbeat. Het is helemaal niet nog iets van er vinden he.
A – nee, een van de dingen waar de enquête over gaat, is dat als jij een bepaalde mening heb, als jij
feedback wil geven of als jij denkt dat iets anders moet, dat je je er ook prettig bij voelt om die
mening naar voren te brengen en dat je niet je mond houd omdat je denkt oh god als ik dit ga
zeggen dan gaan die en die en die en die, dat en dat zeggen want jan en alle man gaat hier op tegen
zijn. Nee.
Je heb een idee en je hebt de vrijheid om dat in te brengen. En de rest van je team gaat daar ook op
een normale en respectvolle manier mee om. Natuurlijk kunnen er discussies ontstaan omdat
mensen het er niet mee eens zijn, maar dat is alleen maar goed, want zo kom je tot een betere
situatie. Daar heb je alleen een gevoel van veiligheid voor nodig en dat is één van de onderwerpen in
de enquête. Voel je die veiligheid wel.
Aan het einde van de enquête, de resultaten komen bij mij terecht dus het blijft anoniem, nodig ik
mensen uit om hun antwoorden toe te lichten in een gesprek. Nou dan krijg ik natuurlijk wel met
naam en gezicht te maken. Maar ook dan is het nog steeds totaal anoniem.
K – het hele project is er ook op geënt om een transparante sfeer te creëren. Het is echt niet om
daar iets schokkends mee te doen. we hopen een trend te zien dat jullie h’m invullen vóór de pilot
als je je tijdens de pilot prettig en vrij bij voelt en het als functioneel en effectief ziet. Dat je hem dan
beter invult omdat je lekkerder in je vel zit en met meer plezier naar je werk gaat. Dat is een beetje
het doel erachter en dat willen we weten.
A – het staat ook in de enquête. We willen niet dat deze op zo’n manier ingevuld wordt dat er
resultaten uit komen die je als ‘goed’ kan interpreteren. We willen de resultaten die echt een
weergave zijn van wat jullie denken en vinden. Want we willen ervoor zorgen dat het goed gaat.
Is het misschien een idee mannen, als ik een keer bij jullie langskom op de xenonstraat en dat we
daar in een half uurtje effe met z’n 3en naar kijken.
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R1 – die enquête?
A – ja.
R1 – ja da’s prima.
R2 – ja hoor. Is goed.
R1 – als K dat inplant van te voren, dan komt dat goed.
Wanneer gaan we dingen in detail bespreken? Da’s ook nog wel effe belangrijk denk ik. Over de
werkzaamheden zelf.
A – ik noteer het. Wat we wel als idee hebben is dat we, dat hebben we vandaag besproken in het
MT, op de eerste dag van de pilot een kick‐off wordt gegeven. Maar het is wel de bedoeling dat er
dus meer duidelijkheid gegeven wordt. En ook als jullie nu bij mij aangeven, we willen wat meer de
details weten. Dan kan ik dat ook aankaarten bij Marc en dan kunnen we daar mee aan de slag.
Maar wat je net zelf ook al zei, het is een pilot. We gaan sowieso beginnen en vanaf daar gaan we
ervaren en kijken hoe het beter gaat. Het is ook de bedoeling dat elke week beter gaat dan de week
daarvoor. Misschien zelfs wel elke dag beter dan de dag daarvoor. Misschien zijn dat baby stapjes
maar elk stapje is een stapje vooruit.
Je geeft nu aan meer de detail in gaan. Dus echt hoe alles in z’n werk gaat. Zijn er nog meer vragen
die ik wellicht kan noteren en die in kan gesprek kan brengen in de projectgroep.
R1 – nou ik vindt het toch wel belangrijk om te weten of de mensen van het expertteam, of die ad‐
hoc beschikbaar zijn. wij ontdekken een probleem, waardoor we niet verder komen met het
onderhoud. Of hun eigenlijk, niet meteen, maar in ieder geval binnen een uur ofzo aanwezig kunnen
zijn. Ik weet helemaal niet of dat wel kan bij hun. Da’s wel belangrijk, want als dat niet kan, dan
moet je eigenlijk bijvoorbeeld een paar dagen van te voren bepaalde werkzaamheden gaan
verrichten en controleren. Als dan iets niet goed is kan je hun dan aansturen. Dan hebben hun nog
de tijd om dat eventueel op te pakken. Nu hebben we bijvoorbeeld ad‐hoc dingen. En dan kunnen ze
niet meteen komen. En dan is het voor ons dus lastig om dan te starten met onderhoud.
A – oké, dat is een goeie. Maar dat is ook het mooie he. Kijk je heb straks, wat K zei, korte lijntjes
hebben. En je heb dan in je sub‐team een expert technician en dan kan je dit soort zaken ook met
hem afstemmen. Dus dan kan je ook de vraag stellen ‘ben jij ad‐hoc beschikbaar’ en misschien is het
antwoord dan ja. Maar als het antwoord ‘nee’ is, kan je ook met hem afstemmen van ‘oké, stel dit
en dit is het geval, hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?’. En dat is dus het overleg wat je
binnen je team heb, en als jij in een geheel teamoverleg zit, dan kan je het aankaarten van ‘hey we
liepen hier tegen aan, dit hebben we afgesproken, hoe gaan jullie hiermee om?’. Wat hebben jullie
daarin ervaren?
Ik vind het een mooi voorbeeld wat je aankaart.
[spreekt met K af dat er een moment ingepland wordt om de enquête te bespreken en proef te
draaien]
R2 – misschien een expert daarbij?
A – bij het bespreken van de enquête?
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K – ik zou het nog even zonder doen. maar die overlegjes. Aankomende week ga ik het wat groter
maken en meer informatie sturen. Wat sessies inplannen en dan gaan we ook de experts erbij
betrekken.
R2 – eens een keer met een expert ebij zitten. Ik denk dat dat wel goed is.
K – even de verwachtingen uitspreken naar elkaar.
R2 – ja. Dat hun ook weten wat wij van hun willen en zij van ons.
K – ik ben voornemens .. we gaan in principe 22 maart starten is het idee, maar om voor die datum,
wil ik ook een keer een halve dag iedereen uitgepland hebben dat we het echt even met z’n alle
gaan doorleven. Het liefst zou ik het live doen met taart en [….] erbij maar dat eehhh, zit er nog niet
effe in. Dus dat houden jullie tegoed.
[small talk]
Afronding.
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Bijlage T – Transcriptie groepsinterview II, deelproduct 2, deelvraag 3
A – Alexander Witsel
J – Jos Visser
R1, 2 & 3 – Respondent 1, 2 & 3
A – Wat is jullie mening over de huidige situatie? Hoe het werk momenteel gedaan wordt.
R1 – Merk in de dagelijkse werkzaamheden dat we verzeild zijn geraakt in een grote maar steeds
logger wordende organisatie.
Lange lijnen voordat we tot actie over kunnen. Het duurt lang voordat we bij het juiste loket aan
kunnen kloppen.
Binnen de organisatie; kennen we het niet, dan willen we het niet weten want dat is vreemd en
lastig.
Dit gebeurd altijd net wanneer het niet uitkomt.
We willen gehoord worden. moment dat je ergens aanbelt en je hoort nee ik kan niet helpen. Ja
prima, maar probeer eens mee te denken waar we dan wel moeten zijn. Dat mis je gewoon. Je klopt
vaak aan bij een deur die niet open gedaan wordt.
R2 – daar ben ik het volledig mee eens. Bij sommige cases merk je dat de lijnen echt heel lang zijn.
Ik vindt het gewoon belangrijk dat je weet bij welke collega en welke plek je moet zijn wanneer je
een probleem heb welke opgelost moet worden.
Bv. welke expert heb ik in deze regio nodig?
Die lijntjes moeten korter worden. weten wie waar is en waarom. Soms werk je met een team, maar
weet je niet eens wie waarmee bezig is en waarom. Dus ik mis wel een stukje overzicht daarin.
Stel je zou een zelf organiserend team hebben, dan vind ik het belangrijk dat er een goede verdeling
is van alle taken die er zijn. maar om deze ook met elkaar te delen. Dus niet dat er elke persoon
telkens op dezelfde taak te zetten, maar om dit rouleren en dit middels een overzicht netjes
bijhouden.
Daarnaast denk ik dat we veel gesprekken moeten voeren met elkaar. Communicatie met collega’s is
alleen maar leuk en belangrijk om met elkaar te praten. Zo weet je wat er speelt en hoe een andere
collega zich voelt. Misschien kan je daar wel wat mee. Dat zijn belangrijke zaken voor mij.
R3 – ik sluit me bij beide aan. Je merkt ook bij onderhoud werkzaamheden dat het langs elkaar heen
loopt. Soms is het de vraag of sommige dingen wel gebeuren.
We krijgen wel eens wijken door vanuit USMS. Ja dan kom je daar, en dan weten we niet wat er
allemaal gebeurd is en moet je diegene bellen, maarja straks met die zelf organiserende teams heb
je ook meer van dit is er gebeurd, dit kan nog gebeuren. Nu moet je het vaak eerst nog uitzoeken en
dat kost best nog wel veel tijd.
Met die lange lijnen heb ik in het verleden ook weleens meegemaakt dat je een melding aanmaakt
en 3 maanden later hoort ‘we hebben geen terugkoppeling gehad, we sluiten het ticket maar
gewoon’. Net alsof daar dan niks mee gedaan wordt. Dat frustreert je dan nog weleens. Je hebt het
beste ermee voor, maar af en toe is het net alsof je niet serieus genomen wordt.
Het loopt allemaal gewoon heel erg door elkaar. Dus ik hoop straks, met de zelf organiserende
teams, dat wanneer je je eigen gebeid heb binnen je team, dat dat meer duidelijkheid biedt.
A – en als we het dan hebben over zelforganiserende teams. Bedoeling is dat daar snel
bijeenkomsten voor ingepland worden. Maar wat weten jullie nu al? Wat is jullie blik erop?
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R1 – in grote lijnen is er wel een hoop duidelijk. Maar ook een hoop nog niet. Hoe het er inhoudelijk
allemaal uitkomt te zien. De manier waarop we dingen in de praktijk gaan aanpakken. Daarvan is het
duidelijk dat wij zelf gaan bepalen hoe we dat gaan doen aangezien we dat ook zelf het beste weten.
Maar het stukje, noem het planning en aansturing, dat soort dingen, hoe dat ingericht gaat worden.
Met USMS heb je gewoon dat bepaalde dingen zeg maar ‘uitgespuugd’ worden. Dat is het reactieve
verhaal. Dan heb je natuurlijk het proactieve en preventieve verhaal.
Dat preventief, ja heb begrepen dat 1 van die drie een beetje gaat verdwijnen en het wordt eigenlijk
allemaal gewoon part of the day. Je bent eigenlijk de hele dag gewoon bezig met het bewaken van
jouw gebied met alles wat daarin voorkomt.
Hoe dat inhoudelijk eruit komt te zien, daar heb ik geen idee van. Of we gestuurd gaan worden of of
dat op klantincidenten is of het nog steeds op basis van de performance waarop wij treshholds
hanteren, althans hoe wij rapportages hanteren. Hoe we daar mee omgaan is nog het onduidelijke.
Hoe willen jullie bepaalde dingen gaan aanvliegen. Zoals we nu doen, da’s heel leuk. Da’s een wijk op
bepaalde prestaties van een parameter die wij aflezen. Da’s leuk, maar wat is nou de impact? Maken
wij op de juiste momenten de juiste keuzes?
Je ziet nu dat er vaak veel tijd verloren gaat omdat iemand van peformancemanagement iets vindt
op basis van een alarm wat gegenereerd is, maar als je daar inhoudelijk naar gaat kijken, dan staan
we lijnrecht tegenover elkaar. Daar zit de moeilijkheid. Hoe wil je het dan doen.
Het is niet altijd zoals het systeem het doet voorkomen zeg maar. Gewoon puur omdat er niet
inhoudelijk gekeken wordt, maar bijvoorbeeld op gemiddelden aangestuurd wordt.
Bijvoorbeeld 2 eindversterkers die het gemiddelde sterk naar beneden trekken, terwijl de overige
prima voldoen aan de norm. Vandaag de dag, wanneer we zien dat de grotere issues niet aanwezig
zijn, dan gaan we dit soort dingen maar aangrijpen om daar eens naar te kijken, terwijl je in principe
gewoon prima in de huidige systemen, door net een stapje dieper te kijken en te begrijpen wat je
ziet, eigenlijk kan zeggen ‘oh het zijn eigenlijk gewoon 2 adressen dit dit creeëren’. Dus is het alarm
dan wel terecht? Volgens ons niet. Maar we worden wel 3 keer a.d.h.v. dat alarm op weg gestuurd.
Dan zeg je 3 keer dan het gewoon volgens de geprojecteerde inregeling, het hele abc’tje klopt.
Hebben we al 2 keer nagelopen, maar toch komt dat ticket terug.
Dus ik vraag me nu af of dat de manier is waarop we verder gaan borduren, of dat we een andere
weg in slaan en Big data gaan gebruiken.
A – R2 kan je je daar in vinden?
R2 – ja daar kan ik mij zeker in vinden haha! Ik denk dat als je dat nu aan R3 zou vragen dat dat
hetzelfde geldt.
Ik sluit me er helemaal bij aan. En dan komt voor mij dat stukje communicatie. Zoals R1 zegt, wij
loggen dat een onderdeel weer werkt en dat komt ‘ergens’ terecht, maar vervolgens ziet natuurlijk
een andere collega dat iets het niet werkt, maakt een ticket aan en wij krijgen weer hetzelfde.
R1 – we vragen eigenlijk gewoon kijk eens inhoudelijk waar je ons op aanstuurt. Op dit moment is de
performance managment afdeling heel erg gefocust op productie. Z.v.m. tickets aanmaken zodat wij
er weer z.v.m kunnen sluiten en als organisatie kunnen zeggen ‘kijk eens organisatie wat wij allemaal
hebben gedaan’.
Wat dan aangeven wordt is van ‘wij kunnen niet inhoudelijk naar tickets kijken, want daar gaat te
veel tijd in zitten’. Er is geen ruimte de discussie aan te gaan en ons op pad sturen kosten ook heel
veel geld, maar daar wordt niet naar gekeken, want dat is weer een ander potje. En dat is het punt
waar het mis gaat.
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R3 – ja er staat soms wel eens een nieuwe ploeg voor een wijk terwijl we eigenlijk zoiets hebben van
ja wat komen die doen. we halen dezelfde punten eruit en toch worden we telkens teruggestuurd.
[niet goed verstaanbaar]
En af en toe heb je van die dagen dat je denkt ja wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja, nie zo veel
eigenlijk, want we zijn op precies dezelfde probleempunten uitgekomen die we eerder hebben
aangegeven.
A – door koppelend op het plan. Vertel over team en sub‐teams en technicians in zo’n team.
Bedoeling dat mensen een bepaalde rol hebben welke bekend is binnen het team voor structuur en
duidelijkheid.
Onderscheid tussen productierol en teamrol. Waar we nu naar kijken is teamrol.
Waar we nu mee zitten is de communicatie. Hoe kan er in zo’n team, sub‐team of tussen rollen het
beste gecommuniceerd worden.
Wat zou een goede manier zijn om communicatie in zo’n sub‐team plaats te laten vinden? Qua
gespreksonderwerken en frequente van communicatie.
R2 – ligt er een beetje aan wat voor werkzaamheden je met elkaar gaat uitvoeren. Als je in een
groepje een bepaalde wijk gaat schoonvegen heb je sowieso ’s ochtends en aan het einde van de
dag al een overleg met elkaar.
Maar ik vindt het wel belagrijk dat er met het team samen, want ik denk niet dat iedereen
tegelijkertijd hetzelfde werk gaat doen, toch wel wekelijks contact met elkaar hebt. In ieder geval
bespreken hoe het gaat. Als persoon maar ook het werk, en of er nog dingen zijn waar collega’s
tegenaan zijn gelopen.
Bijvoorbeeld als iemand werkzaamheden heeft uitgevoerd heeft in een wijk en dat graag op
onderhoud wil hebben. Dat je dat met elkaar kan bespreken. Wanneer gaan we dat dan doen.
Ik denk toch wekelijks dat je een soort vrijdagmiddag borrel moet houden. Eerst serieus en
inhoudelijk en dat je daarna ook even een gezellig gesprekje met elkaar kan voeren.
Als er iets aan de hand is, heb je tegenwoordig dat je makkelijk via teams even bij elkaar kan komen
als er snel iets besproken moet worden. dat kan ook.
Maar echt het team denk ik wekelijks
R3 – ik denk in het begin misschien zelfs wel vaker dan 1x per week omdat het nieuw is en kan je
toch ervaringen met elkaar delen en dan misschien later naar 1x per week. En dan iedereen erbij
betrekken. Wat nu vooral gebeurd is dat het op een persoon aangewezen komt en de rest hangt er
maar een beetje aan. Dat iedereen meer initiatief toont en verantwoordelijkheid krijgt.
A – dagelijkse dagstart binnen sub‐team mogelijkheid. Wat denken jullie?
R1 – je bent afhankelijk van wat er reactief gebeurd. Uitvalletje, dusdanige degradatie dat er direct
actie verijst is. Is denk ik afhankelijk van de dagelijkse verdeling.
Ik denk dat je, net zoals met wachtdienstgebieden, een poppetje (of meerdere) op reactief moet
hebben en dat je dat rouleert. Zodat overige zaken die je lokaal wil aanvliegen, daar een dagstart
voor inplant. Voor reactief is het niet perse nodig bij een dagstart aan te sluiten. Reactief kan niet
wachten op een dagstart. Maar wat je als een groep aanpakt, daar zal je een hoge frequentie van
communicatie hebben. Maar als team denk ik het begin inderdaad wekelijks maar laten minstens 1x
in de maand of anders 1x in de 14 dagen.
Met daarbij ook de mogelijkheid om het op de vrijdagmiddag met een drankje te doen. het moet
ook iets zijn waar mensen naar uitkijken, dus je wel ook niet een te hoge frequentie hebben. Dan
kan het snel gaan vervelen.
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A – zoektocht naar communicatie binnen en tussen subteams. Delen van ervaringen zodat het wiel
niet meer dan 1 keer uitgevonden wordt.
[ J sluit aan. Krijgt samenvatting van gesprek tot zover]
A ‐ voorbeeld dat in ander gesprek een overleg van 15 man als te veel werd gezien. Denken deze
heren dat ook?
R3 – ik denk juist dat het voor iedereen goed zou zijn. dan kan iedereen ook een beetje zijn verhaal
kwijt. Ontspannen rond elkaar. Bespreken waar we tegenaan lopen. En zodra het loopt, kijken of je
het gesprek naar eens in de twee of drie weken kan houden.
R2 – sluit me daarbij aan. Denk dat je contacten wel moet houden je wil weten wat er bij een team
speelt, ook omdat je soms grensoverschrijdend werkt.
R1 – ik vind h’m lastig. In een club van 14 à 15 man merk je dat de aandacht snel weg is. Ik ben bang
dat we in een groep waarin iedereen wel weet waar hij het over heeft en een mening heeft die hij
durft uit te spreken, dat dat te veel wordt.
Ben er huiverig voor dat als je de 15 man op wekelijkse of 14 daagse basis bij elkaar pakt, dat dat te
veel kan zijn en dat de kracht van die compacte club wegvloeit in het grote geheel.
Ik denk dat een maandelijks overleg met de volledige club en een borrel meer effect heeft, en het
sub‐team dan wekelijks.
A – communicatie tussen de 2 teams van verschillende regio’s tussen in de pilot. Maar ook tussen de
rollen die bestaan.
P1 – als we nu in een overleg zitten, merk je toch dat er elk overleg weer specifieke onderwerpen
naar boven komen en dat daar discussies ontstaan en dat vind ik zonde.
J – ja ik ga aan de zijlijn staan he, ik ben niet meer degene die de agenda heeft en het overleg
voorzit. Het enige wat je kan doen als je twee overlegjes houd en ik zie er verschil in, dat ik dan eens
de twee sub‐teams bij elkaar zet.
Op het moment dat je ziet dat de communicatie tussen de twee teams totaal verschillend is, is dat
misschien een mooi moment om de twee teams bij elkaar te zetten en om 1 keer in de maand de
teams uit de twee regio’s bij elkaar te zetten.
Je kan het naar mijn idee best wel klein houden totdat je ziet dat er heel veel verschillen ontstaan.
Dan met moet je weer even met de koppen bij elkaar.
R1 – je zal zien dat het andere team een manier voor hun heeft van daar het beste werkt, en dat
zullen we hier hetzelfde hebben. Dan zul je ook merken dat richting bepaalde gebieden lokale
verschillen te maken. Je krijgt met andere typen mensen te maken.
J – dat zijn de specifieke problemen die daar spelen in het netwerk. Dat is altijd al zo geweest maar
dan kunnen we nog wel van elkaar leren. Uiteindelijk moet je dat ook gaan informeren. Als iemand
in een ander gebied terecht komt had hij dat ook moeten weten.
A – zijn er nog andere zaken die jullie zouden willen die ik mee kan nemen.
R2 – lastig, alles is eigenlijk best wel duidelijk. Ik kijk even in mn overzicht.
1 ding nog. Juist de mensen in een teamoverleg die normaal gesproken niet spreken juist de kans
geven hun inbreng te geven en hun stem te laten horen.
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R1 – voor nu zijn de grote lijnen wel duidelijk. Wel 1 ding. In hoeverre is de samenstelling van het
team al duidelijk?
J – maandag krijgt iedereen een mail en donderdag is de eerste meeting.
We hebben eerst onze MT’s geïnformeerd en nu zijn jullie aan de beurt.
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Bijlage U – Datamatrix groepsinterviews, deelproduct 2, deelvraag 3

Datamatrix%20groe
psinterviews.xlsx
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Bijlage V ‐ Transcriptie interview coaches – deelproduct 3
A – Alexander Witsel
J – Jos Visser
K – Kelly Hoogreef
A
Hoe hebben jullie tot nu toe de rol van coach ervaren?
K
Nou ik was vooraf een beetje….ik ben ook nog niet heel lang aan boord, dus ik vond sowieso het
coachen lastiger omdat ik gewend was een manager van een afdeling te zijn die eigenlijk op elk
moment elke seconde van de dag je bij je kon roepen en apart kon nemen. Nu moet je dat heel erg
plannen. Er zit een vertragende factor in. Dus je ziet vandaag iets en dan kan je wel effe bellen ofzo,
maar voordat je echt met iemand zit, fysiek, gaat er vaak twee weken overheen. Dus ik was vooral
een beetje zoekende van hoe gaat dat er zo meteen uitzien in het ZOT? Ze zitten dan niet in cruiser
dus ze worden niet naar klanten gestuurd. Je hebt dus iets meer ruimte om die coachende rol wat
op te zoeken, maar ik moet zeggen dat ik inde praktijk voor mijn gevoel de dingen wel in de
overleggen kwijt kan. Of in de 1 op 1 gesprekken die daarna plaatsvinden die noodzakelijk zijn om
het aan de gang te houden. Dus het is mij eerder meegevallen omdat het van het reactieve veld
waar ze nu in meer in zitten. Dus eigenlijk kan je nu wat korter op de bal zitten omdat je nu wel kan
zeggen van kom effe naar het steunpunt een halfuurtje en gaan we effe bakkie koffie doen. als je
dingen signaleerd.
A
Dus er gaan geen weken overheen maar kan in principe de dag daarna bv.
K
Nou of soms dezelfde dag gewoon he. Ik had het met René maandag en die komt ’s middags dan
effe langs, en normaal gesproken, als ze klantbonnen hebben, kan je ze pas twee weken later
uitplannen voor een bila of een gesprek. En nu zit er geen.. nou zit wel klantimpact achter, maar als
iemand er even tussenuit gaat voor een halfuurtje is dat niet zo’n probleem.
Dat is me in dat opzicht meegevallen.
Ik moet wel zeggen dat ik nog wel echt zoekende ben van om in die loslaat modus te komen. Dat zal
je ook merken in die overleggen van maandag. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Ik denk wel dat
als je ze op het een van het andere moment helemaal zelfsturend laat zijn, dat het op een gegeven
moment stilvalt. Maar misschien moet ik dat ook wel meer toe gaan laten dat dat gebeurd. Ik moet
af en toe erg op mijn lip / tong bijten om niet bij te sturen.
A
Snap ik er goed. Al helemaal als je gewend bent om er meteen op te reageren.
K
Ja. Dan gaat natuurlijk, wat we besproken hadden, die andere kant (gebied 5) met de experts iets
soepeler, waardoor voor mijn gevoel de hand om het bij te sturen missschien iets nadrukkelijker
nodig is dan aan Jos zijn kant. Omdat het op een natuurlijke manier al binnen die groep zo is gegaan,
en ik moet het eigenlijk nu, zonder dat ik het helemaal zelf bedenk, die richting op coachen zodat ze
het zelf bedenken. Dat is nog wel een dun lijntje.
A
Dus een beetje van te voren in gedachte hebben welke kant ze op moeten, maar dan juist die vragen
te stellen die tot de antwoorden komen die je in gedachte heb.
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K
Ja. Wat ik vooral ook zeg is van, of effe de vraag stellen terwijl ik weet dat ze het niet allemaal
hebben gedaan, is ‘hebben jullie ook even aan de andere kant gekeken hoe het daar gaat en hoe
werkt het daar? Meer de vraag stellen dat ze zelf ook getriggert worden. hoe gaat het daar en
kunnen wij er dingen van leren. Op een gegeven moment kwam het balletje aan het rollen.
Er is ook nog niet echt vergelijkingsmateriaal van hoe het in de theorie wel zou kunnen in de goeie
kant om het maar even te sjacheren.
A
In het ideaal plaatje zeg maar.
K
Ja. Kijk wat ik wel vond is dat we twee weken onderweg waren, start met 2 verschillende groepen
mensen. Het is dan ook niet zo gek dat dat niet 1 op 1 klopt. Ik vind wel dat we daar al redelijk snel
vrij hard op aan het ingrijpen zijn.
A
Snap ik. Dus wat je zegt is eerst meer ervaring op doen, kijken wat er in de praktijk gebeurd en dat er
nu pas (week 4) een beetje een moment komt om te kijken naar wat er gebeurd.
K
Ja het voelde voor mij, toen we in het begin zeiden het gaat aan die kan wel goed en aan die kant
niet, voor mij te snel en had ik zoiets van jongens laat het eerst even gebeuren. Als ze bang zijn dat
het niet de juiste kant op gaat en dat we eerder willen ingrijpen, maar dat voelde voor mij in ieder
geval iets te vroeg. Een beetje als paniekvoetbal in de eerste anderhalve week toen we dat signaal
kregen.
A
Ja, in de pilot wil je natuurlijk heel graag zaken ‘verzamelen’ om invulling te geven aan die volgende
fase. In de beginfase gebeurd het dan misschien niet hoe mensen het in hun hoofd hadden, ervaren
stress en denken ‘hands‐on’.
K
Ja. Kijk je merkt dat Marc natuurlijk ook erg betrokken is aan de HFC kant. Als daar 1 signaal vanaf
komt o.b.v. 1 mail, dan voelt dat voor mijn gevoel zwaar bij Marc. Terwijl ik denk van ja het is 1 mail.
Nee is ook een antwoord. Voorlopig is dat nog even te snel, laten we kijken of we daar een
tussenweg in kunnen vinden. Dus dat voelde voor mij als paniekvoetbal.
A
Maar als je dus kijkt naar hoe je tot dusver de rol als coach heb ervaren is dat het je meevalt met hoe
snel je met mensen in contact kan komen..
K
Ja, je kan sneller schakelen dan als mensen op cruiser zitten en klantcontact hebben en je kan veel
even apart trekken, meer ruimte om te bellen, maar ik ben nog wel zoekende naar de loslaat modus.
Ook omdat, voor jou (Jos) is het misschien ook wat makkelijker omdat het al op een iets natuurlijke
manier wordt ingevuld en ik ben daar aan het coachen op die manier toe, maar zonder het helemaal
voor te kauwen, dat is nog best wel een dun lijntje zeg maar.
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J
Ja. Er is wel een bepaalde verwachting. In de zin dat het team van je verwacht dat je ergens een
standpunt in neemt.
K
Ja, dat voel je ook he, in zo’n overleg. Dat ze op je wachten voor de volgende stap in het overleg.
A
Dus je merkt als coach dat de technicians van jou verwachten dat jij met jouw mening naar voren
stapt.
J
Juist. En dan zeggen ze tegen van ‘ja maar ik ben niet de leider’. En dan zeg ik; ‘ik ook niet’.
Het klinkt misschien effe…
A
Nou je hebt wel een punt.
J
Ja… ik ben ook niet de leider. Je moet dingen samen bepalen. Toevallig onderweg hiernaartoe. De
jongen waar ik gisteren over vertelde omdat hij er wat anders in zat. Die heb ik vanochtend
gesproken. Dik 1,5 uur mee bezig geweest om verhaal proberen te doen zeg maar. Voor hem is het
voor het niet durven zeggen in het team wat hij vindt.
A
Dus dat hij zich niet psychologisch veilig voelt om zijn mening te geven?
J
Nou het is nog niet eens zozeer veiligheid, maar gewoon dat hij niet vindt dat het zijn taak is. Dat
moeten ze zelf allemaal wel snappen. En dan moet ik (Jos) er maar wat van vinden.
K
Ja da’s de oude manier. Je kan wel een idee hebben maar hij (de teamleider) bepaalt watnt hijis de
chef.
J
Ja precies, dus je moet bij de chef zijn.
A
Dat is ook wat ik in de theorie lees he. Er zijn mensen voor wie de vrijheid juist beadmeend is en in
floreren, en anderen hebben juist die leidng nodig.
J
Ja dat autoritaire, de aansturing wat ze graat willen. Maar zien ze bij ander juist als een vrijheid. Die
denken van ja die worde lodgelaten en die gaan maar wat doen. en dat is dan 9 van de 10 keer een
aanname, maar ze denken werkelijk dat die jongens vrij zijn en van alles gaan doen en hij
(teamleider/coach) heeft er geen controle meer op en is niet meer in regie.
Dat gevoel wordt het dan.
A
Dat jij niet meer in regie bent?
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J
Hij ook niet. Omdat de rest dan vrij is en hij voelt nogsteeds die verplichting naar…
A
Is het dan zo dat hij de kaders zelf niet echt goed in zicht had? Dus niet meer dacht ‘we hebben nog
wel kaders waarbinnen we moeten werken’
J
Dat is voor hem niet veranderd denk ik. Het is best lastig uit te leggen denk ik. Ik heb er ook moeite
me om hem echt te snappen. Van waar zit het nu precies. En het is stuk verantwoordelijk wat hij
voledig naar zich toe trekt en betrokkenheid, en dat moet hij niet loslaten, maar moet ook inzien dat
het allemaal.. het is niet allemaal de persoon. Hij wil zijn eigen dan graag spiegelen naar de rest toe
denk ik of anderen moeten maar spiegelen naar hem. En de werkelijkheid is natuurlijk een stuk
anders.
K
Het is ook een stukje angst denk ik hoor/
J
Het is absoluut angst.
K
De angst van het uuhmm.. op het moment dat hij de beslssing nameleijk neemt voelt hij het dat hij
er ook verantwoordelijk voor gehouden wordt als het dan misgaat. Als het zijn idee was.
J
Ja, maar hij ziet het veel meer van de anderen wat dan misgaat, want dan gaan anderen misschien
niet datgene doen wat ze moesten doen, want ze hebben die vrijheid, er zit eigenlijk geen controle
meer op. En misschien is dat ook wel die angst ja.
A
Dus je ervaring is dat mensen in sommige gevallen nog steeds regie van je verwachten en je merkt
als coach dat je mensen moet begeleiden die het spoor een beetje bijster raken.
J
Ja. De weg hiernaartoe had ik een expert aan de lijn naar wie die jongen is gegaan en samen in
gesprek zijn geraakt. Want hij vindt het toch wel lastig. Hij moet nu gaan praten en in het overleg
gaan aangeven dat dingen niet zinnen en in zijn ogen anders moeten. En daar zal het team dan over
moeten besluiten. Daar sta ik even los van. Dus de expert belt mij op en zegt van ja ik snap hem
helemaal (ik zeg ik snap hem ook) maar er moeten eens rollen gewisseld worden. dus ook eens
andere dingen gaan doen en een andere samenwerking krijgen. Ik zeg nou helemaal juist. Ik zeg stel
het voor. En hoor je van ja maar dat moet jij (Jos) toch doen. nee.. Jullie.
Ik zeg breng het in. Zet het op de agenda. En bespreek het.
A
Merk je zelf nog meer als coach? Kelly noemt heel duidelijk het loslaten.
J
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Ja dat is heel duidelijk. Je hebt zelf continu de neiging, en zeker in een teamoverleg als je met een
aantal mannen rond de tafel zit.
K
Ik denk ook dat dat steeds makkelijk gaat worden als het goed gaat he. Maar het moment dat je iets
ziet waarvan je denkt hhmmmm… wat vind ik hier van…
J
Dan effe zo [symboliseert mond even dicht]
Weetje op een gegeven moment werd vrijdag dan ook gezegd, die jongen moeten we aanstaande
maandag even bij elkaar brengen. Dat hoor ik dan en het eerste wat ik dan roep is ja doen mij daar
ook even …… nee wacht even…even niet Jos..
A
Dat is dat stukje automatisme waar je bewust mee bezig moet zijn.
En als jullie dan kijken naar de weg hiernaartoe, waar we nu zijn, wat zijn dan de dingen waarvan
jullie denken ‘als dit anders aangepakt was of als ik deze info eerder had gehad’ dan was ik
makkelijker die rol van coach ingestapt.
J
Ik denk dan toch wel het expert team. De informatievoorziening.
K
Planning. Expert planning erbij. Dat hebben we wel onderschat.
J
Dat is wel een leerpunt
A
Dat de focus de focus te veel op de regio lag?
J
Ja da’s logisch want dat zijn onze eigen mensen. Wij zitten daar veel dichter op. En misschien op een
andere manier informeren, of misschien nog niet eens zo heel vaak informeren
K
Ja en weetje ik denk dat dat bij mee nog zwaarder heeft gewogen. Ik moet nogsteeds bekijken hoe ik
die andere twee..
J
Oh maar dat komt wel goed, daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat heeft zijn tijd nodig.
K
Maar hebben we denk ik zelf ook wel een klein beetje de bal laten liggen.
Althans ik trek het naar mezelf dan toe he. Je zei het was misschien ook een rol van Jan en Peter
geweest dan om een brug te slaan richting het eehh.
Maar je merkt wel dat toen we gingen starten het voor hun nog redelijk out of the blue was en dat
ze eigenlijk niks wisten en dat dat iets gestagneerd heeft in de processen.
A
Bedoel je dan de experts of de expert managers?
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J
Beide.
K
Ook als ik aan de mensen uit expert om de inhoud zou vragen, kreeg je te horen van ja ik weet
inhoud nog niet.
J
Ik denk dat die ook hetzelfde hebben geworsteld met toen wij startte`. Toen wij werden losgelaten
hadden wij ook zoiets van wat gaat dit worden? je kon het niet platslaan en ik denk dat dat voor hun
hetzelfde is geweest. En doordat wij in het projectteam zitten is het voor ons meer gaan leven en
voor hun niet.
K
Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Het is voor ons pas echt gaan leven op het moment dat we eigenlijk zeiden 12 mensen, 2 sub‐teams,
die gaat dat doen, die gaat dat doen, het waar en wanneer, hoelang en hoeveel. Daarvoor zaten wij
ook van hoe kan je dit nou platslaan en doorvertalen.
A
Dus toch frequenter gesprekken hebben met elkaar over het onderwerp.
Ik merkte ook tijdens de brainstorm in het MT dat dat nodig is. Peter zei bv. dat hij de informatie wil
hebben om vragen te kunnen beantwoorden en mensen naar de juiste plek/persoon te kunnen
sturen.
J
Maar die antwoorden hebben wij ook niet.
A
Juist. En als je de vraag krijg, dan geef je geen antwoord, maar zeg je
J
Ga het ontdekken.
A
Dus ik heb de vraag gesteld wat als de rol van coach ervaren wordt en dan krijg je nog best
verschillende antwoorden
K
Ja maar ook, voor mij is pas heel recent dat kwartje gevallen. Daarom trek ik het ook even naar
onszelf toe dat hij niet bewust was dat hij niet de coach was van zijn mensen.
J
Ja. En dat is wel een onderwerp die we eens opnieuw zouden moeten bekijken.
K
Ja wat ik vindt dat hij daar juist wel een rol in heeft
J
Juist
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K
Ondanks dat hij niet in ons project zit, ziet hij de mensen wel vaker en als je hem mee zou kunnen
krijgen als een coach..
J
Eigenlijk precies datgene waar ik sinds vanochtend mee bezig ben in mijn hoofd. N.a.v. de volgende
stap die we gaan maken met dat andere team. Weet niet of dat er mee te maken heeft, maar i.i.g.
wel wat betreft de coachende rol en de mensen te gaan leren, zeg maar ook daar in mee te nemen.
Misschien moet je het wel gaan verdelen en kijken van ik zet niet meer 1 coach op het team, maar ik
ga kijken welke mensen vallen in dat team, en welke coach hoort daarbij.
Dus niet meer gebiedsafhankelijk bijvoorbeeld, maar gewoon kijken. Oke dit zijn poppetjes van die
teamleider. 5 man bv. Daar ben jij (random persoon) coach van. En dat kan zijn dat hij straks ook nog
5 man in een ander team heeft zitten. Daar is hij coach van.
K
Ik snap wel waarom Marc dat gevaarlijk vindt. Omdat je dan in principe op twee manieren op je
eigen houtje aan het coachen bent.
J
In eerste instantie is dat zo. Om nu vanuit de basis te starten is dat logisch. Maar je moet denk ik
ook wel vooruit gaan denken. Want je gaat het uiteindelijk ook met je mannen in het veld doen.
A
Even naar brainstorm i.p.v. interview modus.
Ik denk dat je inderdaad meerdere dingen gaat meekrijgen. Je hebt nu in de tussenfase en combi van
teamleiders en coaches. Maar als ik dan naar de theorie kijk, is iets wat ter discussie staat ‘hoe coach
je het team?’. Wat is het verschil tussen teamcoaching en individuele coaching. Wat er dus wordt
gezegd is dat wat je wil, in de rol van coach, is dat je team ontwikkeld naar een collectief brein wat
samen nadenkt, met ideeën komt, nieuwe dingen uitprobeert en het werk organiseert. Maar wat
gebeurd er dan als je die mensen individueel gaat coachen? Dan heb je een 1 op 1 contactpunt en
gaan mensen met hun ideeën en inbreng naar jou toe. Terwijl je eigenlijk dus de teamdynamiek wil
zien door het team in geheel te coachen. Dat zegt de theorie.
En waar ik nu over na zit te denken is, als zo’n team twee coaches heeft, dan moeten die twee ook
samen sparren om die teamdynamiek te bevorderen.
J
Maar dat heb je nu toch ook? Als ik naar mijn gebied kijk he, de regio. Dat doe ik samen met John
Witteveen, we hebben er nooit voor gekozen namelijk om twee teams te maken binnen het gebied.
Dat is hierarchisch gezien vanuit HR zo bepaald, maar we werken als 1 team.
K
Dus er zit geen verdeling van gebied in ook qua waar de mensen wonen.
J
Nee die rijden over het hele gebied (heel gebied 5)
Zo handelen wij daarnaar. En dat er hiërarchisch mensen onder mij en onder John vallen, so be it.
Maar die jongens kunnen voor vragen bij ons beide komen.
Hij pakt bv. een keer de technische kant ik dan net weer de andere kant als het een keer nodig is. En
dan kunnen ze op die manier kun je dat ook veel beter invullen.
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Zo zou je dat ook in zo’n team kunnen doen. als je dat gezamenlijk opppakt. Het maakt dingen ook
makkelijker he.
A
Dus eigenlijk naar een volgende fase toe is dus sowieso eerder expert erbij betrekken. Zowel
technicians als manager. En kijken wie je nou als coach of coaches (dus meerdere mensen) op zo’n
team zet.
K
En als je er meer op zet. Dan moet je ook zorgen dat je wel de neuzen dezelfde richting op hebt.
J
Dan ga je dus ook de managers expert en een teamleider, misschien wel twee teamleiders, in 1 team
krijgen. Het is de vraag of je dat wil, maar het kan. Want je hebt altijd met expert te maken, altijd
met regio te maken, en dan kat soms een overlappende regio zijn waardoor je met twee teamleiders
te maken krijgt.
K
Dat zie ik wel als een uitdaging voor de komende gebieden.
Want in dat opzicht hebben wij het nog makkelijk gehad omdat we het allemaal in 1 gebied konden
hebben. Nu ga je nog meer verdelen en groepjes bij elkaar zetten die elkaar niet kennen, geen
vertrouwen en die omgeving die misschien nog gevoelig ligt he als je met iemand in een kamer zit
die je nog nooit gezien heb, of tenminste nog nooit gesproken en die gaat opeens wat van jou
vinden en etc. ja ik vind het nog wel even spannend.
A
Zijn er nog andere zaken, specifiek in de rol van coach, waar invulling aan gegeven moet worden
voor een volgende fase.
K
Het zou wel mooi zijn als je een volgende fase begint dat je die training afgerond hebt met dat
loslaat verhaal. Ik denk dat we dat nu wel een beetje zelf vormgeven, maar daar heb je natuurlijk
bepaalde handvatten in die je misschien 100 jaar geleden een sin een traiing heb gehad, maar die ik
niet allemaal nog weet en toeppas. Dus het is misschien handig dat je met de juiste tools de start
maakt.
A
Hebben we het ook in het MT over gehad. Veel hadden ook dat standpunt. Jos B kaartte aan dat het
misschien juist beter is wanneer de mensen de training ingaan met een rugzakje uit de praktijk.
Misschien is een combi van de twee wel goed.
K
Ik denk dat het, omdat het een best wel nieuw proces is waar je doorheen gaat, dat dat rugzakje niet
perse meehelpt. Ik denk dat je beter banco het proces uit die training kan snappen en dat je ook een
beetje herkent van wanneer je wat aan het doen bent in plaats van dat je dat nu later geleerd krijgt
en toe gaat passen op dingen die al gebeurd zijn etc..
Misschien valt voor allebei wel wat te zeggen.
A
Wat denk jij Jos?
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J
Uuhm
K
Kijk ale je gaat autorijden voor het eerst, dan wil je ook al de theorie gehad hebben. Je gaat niet
autorijden en dat je er dan achterkomt oh ze hebben van rechts voorang.
J
Dat klopt, alleen dit gaat om techneuten. Dat zijn geen teamleiders of mensen die achter een bureau
zitten en administartief met wat dingen bezig zijn, maar het gaat om techneuten en die zijn wat dat
betreft daar allang niet zo gevoelig voor. Daar staan ze niet zo voor open.
En ik ben altijd nieuwsgierig wat gebuerd er in de praktijk. Dus hoe gaat men nu met elkaar als je ze
loslaat. Wat geeurd er nou? Daar ben ik altijf nieuwgierig naar. En daarna kan je altijd nog eens gaan
kijken naar van ‘nou oké jongens we zijn dit nu aan het doen en misschien moeten we daar wat hulp
bij vragen. Dan kan je ze een bepaalde richting opsturen.
K
Ik ben daar ook heel nieuwsgierig naar he, want ik vind het altijd heel interssant vanuit
psychologisch oogpunt hoe dingen ontsaan, en er zullen ongetwijfeld ook mooie dingen ontstaan,
maar je kan ook schade berokkenen die je misschien al zo heftig geëscaleerd zijn, dat blijf je dan wel
meedragen denk ik.
J
Maar eerlijk gezegd. Denk ik dat dat afentoe wel eens een keer goed is, omdat men juist vaak vanuit
die oude gedachtes dat ook willen voortzetten. En koet ke koet, je ziet het aan die jongen, maar
door blijft gaan van dit wil ik blijven doen, maar dat keurt de groep af. Dus je moet daar wat mee. en
ik geloof niet dat je dat gaat veranderen als je die jongen op een cursus zet. Want hij geloofd er in
eertse instantie toch niet in. If in ieder geval een stukje minder. En als je hem dan een traiing gaat
geven denk ik niet dat je dat veranderd.
K
Maar misschien snapt hij wel hoe de verandering dan tot stand kan komen.
J
Ja misschien zouden we dat wel meer moeten uitdragen. Het verhaal daaromheen. Het filmpje
overigens. Dat moeten we veel meer brengen. Dat vind ik ook heel lastig moet ik zeggen. Maar dat
moet wel bij meer mensen gaan landen. Dat zou wel schelen met… ja de verwachting. Dan wete
iedereen al wel een beetje wat er van hem verwacht wordt en hoe het moet gaan werken.
A
Dus i.i.g. als coach zijnde, meer aandacht besteden aan de training van de coach voordat de fase
begint.
K
Ja dat is mijn voorkeur, maar ik snap ook wat Jos zegt. Als je in een omgeving zit waar het misschien
ze erg in de oude gewoontes vastgeroest zit, is het misschien wel leuk om een bommetje te laten
vallen. Want de verandering gaat dan wel in een stroomversnelling.
A
Dus dat je eerst de patronen breekt voordat je middels een training..
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J
Ja dan ga je het finetunen zeg maar.
K
Daar schuilt alleen wel het gevaar in dat je relaties of het proces beschadigd op dusdanige wijze dat
je het misschien niet meer kan repareren.
J
Daar ben ik het wel mee eens.
K
Ik heb het nu nog niet zien gebeuren hoor, en daar zijn we natuurlijk ook bij zonder training dat we
daar op kunnen anticiperen.
J
Maar het feit dat zo’n iemand dan toch al, uiteindelijk dan ook hulp gaat vragen bij een expert in dit
geval, dus bij een collega, dat vind ik opzich al wat. Hij snapt in ieder geval dat hij het miscchien zelf
niet kan. Ik heb ook mijn hulp aangeboden, maar goed, hij gaat ook.
A
Dat is een mooie opzet naar mijn volgende vraag. We hebben het er al een beetje over gehad, maar
wat zien jullie in de praktijk gebeuren?
K
Positief, negatief of beide?
A
Laten we beginnen met positief
K
Dat mensen elkaar aanspreken op het navolgen van processen of uniform werken of optijd aanweizg
zijn. dus de sociale controle die is heel natuurlijk. De manier waarop het geuit wordt is nog denk ik
niet wat het moet zijn.
A
Die kan genuanceerd worden?
K
Precies. Maar ook daar is weer de vragen wil je het nuanceren of wil je er hard in als je denkt wtf
gebeurd hier? Maar die zie ik wel mooie dingen gebeuren.
A
Mooi..
Jos?
J
Ja de bereidwilligheid om elkaar te helpen. Ik zie het nog niezozeer in de processen moet ik je eerlijk
zeggen. Iets minder. Miscchien dat het wel gebeurd, maar bij mij nog niet direct eehh. Wel dat ze
goeie dingen aandragen. Ik zie vanuit expert bv. wel wat voorbeelden.
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Maar meer inde bereidheid tot helpen. Dus hele korte lijntjes. De rolverdeling wat eigenlijk best wel
soepel gaat. Onderling, dus ook met de experts zegmaar. Voorbeeld wat ik benoemde met die
aggregaat, geen gezeik, vroeger moest dat met een expert, niemand anders deed het. Nu rijdt er
gewoon een jongen met een aggregraat in z’n auto er naar toe en die gaat er staan.
K
Ook de ventilatoren die ze zelf zijn gaan doen
J
Ja. Vroeger moest daar 20 eieren over gelegd worden zeg maar en doe je het gewoon.
De hulpvraag. Ik wil wat leren. Nou prima gaan we samen het veld in en neem ik je een halve dag
mee. experts die de uitdaging hebben door in een keer iemand naast zich te hebben staan, die
nieuwsgierig is en wil leren, en dus dingen moet gaan vertellen. Dat is ook voor die expert lastig om
in een keer buiten het werk wat hij doet, ook nog ineens te gaan uitleggen wat hij doet. Dus dat gaat
langer duren. En dan worden er ook nog eens lastige vragen gesteld. Ook voor hun…
A
Ik had niet verwacht dat dat leren zo vroeg in de pilot al zou gebeuren.
J
Nee?
A
Nee. Ik merkte voor de start heel erg die muur tussen expert en regio.
Maar wat je dus zegt is dat de expert lastige vragen krijgt, maar door daarover na te denken en ze te
beantwoorden, groeit die ook weer. Het is niet zo dat alleen de regioman groeit.
J
Maar het wederzijdse begrip ook.
Vroeger keken ze naar die expert met de blik ‘die zitten met hun poten op tafel en doen de hele dag
niks. De werkelijkheid is anders. Natuurlijk staan die ook ingepland. En je hoort het nu ook. Die
jongens staan gewoon volgepland. En natuurlijk dat ze afentoe even een bakkie koffie drinken. Maar
die momenten zien we alleen maar.
K
Maar goed dat ene voorbeeld van jou is natuurlijk een natte droom, dat als je met een pilot begint.
Dat voorbeeld van die kerel met zijn rug die is opgevangen door het team.
J
Ja precies.
K
Dat je denkt van dat is precies.
J
Ja die jongen was anders, als ie op cruiser had gestaan, dan was hij thuis geweest. Dat weet ik zeker.
A
Dat iemand die anders ziek zou zijn door zijn team wordt opgevangen en geholpen.
J
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Ja en in principe gewoon gezegd wordt maar we wacht we hebben ook nog een rolletje in het lijstje
bijhouden voor het onderhoud en de administartiev dingen. Hij is benoemd tot notulist en schrijft
het vergaderverslag. Nou prima.
A
En je heb er zelf niks aan hoeven doen?
J
Absoluut niet. Onderling zelf gegregeld.
A
En als we het hebben over de verbeterpunten voor de huidige fase van de pilot. Dus echt nu. Wat
kunnen jullie dan benoemen?
J
Het durven uitspreken. De psychologische veiligheid. Daar zit nog wel een afstand. Bepaalde jongens
werken heel goed met elkaar en daar wordt alles tegen elkaar gezegd. Maar in het team zelf, het
totaal, wordt het lastiger.
Dat zie je dank ook op zo’n vrijdag (weekoverleg) gebeuren. Iemand roept er dan wat, maar de rest
houd zijn mond, maar ik weet dat ze er wel wat van vinden omdat ik ze al gesproken had.
Dus dat is ook niet iets wat je van de ene op de andere week veranderd.
A
Nee. Zelf organiseren gaat niet over 1 nacht ijs zeggen ze dan he. Het is een langdurug proces.
Herken jij wat Jos zegt Kelly?
K
Zeker.
Ik denk daarbij ook nog de manier van elkaar aanspreken en coachen. je hebt ook kliekjes he. De ene
kunnen lezen en schrijven met elkaar, die gaan met elkaar de kroeg in. Maar als je dan iemand
vanuit dat andere kliekje, waar je nu wel mee te maken heb, van die twee subteams. Als je dan
iemand moet aanspreken. Dan wil het weleens clashen. Dus dat moet nog wel gestroomlijnd
worden. en wat ik zeg, soms is het goed dat het een keer clasht, maar het kon ook clashen om niks
soms. Dan is het zonde van de energie.
J
Ook daarin zijnwe gewend ‘gooi het maar gewoon op tafel, zeg maar wat het is’. Dan zat er altijd wel
een teamleider bij die zegt van ‘ho wacht even’ en de boel een beetje kan sussen.
K
En nu moeten ze dat zelf doen.
J
Ik ga niks zeggen.
A
Dus ook het stukje conflictbeheersing.
J
Ja.
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A
Conflicten die ontsaan begeleiden en dimmen.
J
Heel goed nadenken van hoe ga ik hier mijn probleem op tafel leggen.
K
Ik had vrijdag echt een conflict he, in de app. Mensen de die ontevreden waren en het idee hadden
dat mensen niks aan het doen waren. Dus ik heb het toen even laten gaan en kwam er ook wel wat
nuance vanuit hun zelf ook in de zin van ‘laten we het maandag even bespreken’. Toen was iedereen
al best wel gekalmeerd en het inzicht gekregen dat sommige gewoon wel aan het werk waren maar
ander logte of door hun teamleider even op een special taak waren gezet zonder overleg. Allemaal
hele waardevolle inzichten die er niet meer zo slecht maakte als het leek. Maar het was dus wel
jammer van de persoon die daar zo boos over was, terwijl met 1 rondje bellen, eigenlijk zou dat niet
moeten hoeven maar wil je gevoed worden met die info, maar met 1 belletje had hij het kunnen
weten.
J
Dat is nou precies wat die jongen doet waarmee ik dat gesprek heb gehad. Hij stelt de vraag dus niet.
Begin nou met de vraag stellen.
K
Nee ze beginnen met een aanname. Want hij ziet iets verkeerd staan (bleek achteraf) en denkt niks
aan het doen, dus kwaad en teleurgesteld. En dat zijn die oude Ziggo mannen die de hoop al hebben
opgegeven en denken van het zal toch al wel weer zo zijn.
J
Het ‘wordt helemaal niks’ gevoel.
K
Het ‘UPC, la maar gaan’.
Maar goed het is ook wel weer mooi dat deze persoon dan ziet dat het toch anders zit. Dat het wel
beter had gekund, ook van die kant, qua communicatie, maar dat er wel mensen gewoon hard aan
het werk waren.
J
Maar dat zet ook gelijk de andere aan het denken van ; ja maar wacht even ik kan niet de kantjes
eraf gaan lopen want er is toch iemand die op mij let.
A
Dus dan komt die sociale controle weer terug
J&K
Juist
J
En dat is ook wat ik die jongen dan duidelijk heb proberen te maken van; ‘het is goed wat je doet,
maar je moet het wel uitspreken’.
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K
Kijk het is het doorpakken he. Als je iets ziet of signaleerd, pak erop door en buig het om naar iets
positiefs.
Dat je zegt van nou nu weet ik wel wat je aan het doen bent, laten we het volgende keer anders
doen.
Dat stukje is soms nog beperkt.
A
Maar goed, we kwamen hier op door een stukje conflictbeheersing waar je als coach minder mee te
maken hebt doordat je een stapje terug doet.
Is dat dan ook een stukje bewustwording voor een volgende fase naar de volgende coach?
J
Ja
K
Nou wat ik vrijdag heb gedaan, en of dat nou goed of slecht was weet ik niet. Ik ben niet op de
inhoud ingegaan, maar heb gezegd van jongens het is wel heel waardevol dat we dit soort dingen nu
zien van elkaar en dat we ons er wat van aantrekken als het niet goed gaat. Na twee weken tijd zie ik
dat al als heel waardevol, laten we het maandag bespreken’
Om ze even aan het denken te zetten van we hebben wel inzichten nu die we anders nooit hadden.
Daarna werd het ook rustiger en gingen we het weekend in. En maandag hadden we er een goede
discussie over.
A
En als we in de huidge fase blijven. Dan heb je de operationele taken van een team. Maar je heb ook
de coördinerende taken van een team. Wat zien jullie daarin gebueren?
K
Ik denk ik nog te weinig. Vandaar dat we nu een beetje aan het ingrijpen zijn. we laten het bij oude.
Het werk wordt verdeeld door 1 iemand die het daarvoor ook al deed en dat werk zijn ze nu aan het
uitvoeren met de nuance dat ze dan nog wel een beetje aan het drukken zijn richting die persoon
om prio te stellen waar ze aan het werk willen. Maar daar is in dat opzicht nog niet heel veel
veranderd.
J
Ja daar zijn we dan een stapje verder mee omdat dat losgelaten is, ook omdat ik niet perse wilde dat
Arlon dat ging doen. beuwst niet. Dus daar zijn twee anderen, een epxert en een regio jongen
hebben dat opgepakt, maar dan zie je ook daarin dat de ene de agenda bv. doet en de ander regelt
de operationele zaken, sluit een keer bij een overleg aan bij HFC en de ander doet het rooster. Dus
de taken zijn al wel verdeeld.
Het is niet dat die persoon ook alleen maar dat doet. Nee, hij doet een deel daarvan, en die ander
doet zegmaar de samenstelling van die rollen. dus wie doet USMS, wie onderhoud. Maar dat zit nog
wle bij de dezelfde persoon. Dus dat is nu al bijna 4 weken hetzelfde. Dan moet je misschien een
keer de vraag gaan stellen van hey zullen we eens wisselen.
En dat stelde 1 van de experts voor.
A
Dus dat ze gaan kijken wat gebeurd er als andere mensen een rol op zich nemen en wellicht gaan
denken van zijn dit de rollen die we echt in het team moeten hebben.
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J
Ja
K
Het is ook kwetsbaar denk ik als maat 1 iemand het kan.
J
Ja. Je daagt ze ook gelijk uit om misschien dat weekie even mee te lopen en te kijken hoe de ander
dat doet. Want dan kan ik het de week daarop ook doen.
A
Dan si de vraag als coach ook he, als ze dan gaan wisselen, en bv, wat als iemand wegvalt, is dat iets
waar je ze van te voren van bewust maakt door de vraag te stellen ‘heb je erover nagedacht wat er
gebeurd als iemand opeens wegvalt? Stel in de file of heeft een ongeluk gehad. Of laat je het fout
gaan.
J
Er ontstond ook een discussie. Ja maandagochtend hebben we de call dus ik rijd naar het steunpunt.
De ander zei ik doe dat even thuis. En de ander verwacht weer drie man in het wijkcentrum.
Dus allemaal verwachtingen naar elkaar toe. Ook dat moet je bespreken. Als je met elkaar als je een
call heb ’s ochtend, stem je ook af hoe of wat. Op steunpunt, ieder thuis, wijkcentrum? Etc.
A
Afspraken maken en duidelijkheid creëeren.
K&J
Ja
J
En dat is wat ze moeten gaan leren.
A
Is ook wat we van te voren hadden benoemd he. Die 5 punten. Pscychologische veiligeheid was er 1
van, maar duidelijkheid en structuur ook. Weten wat je van elkaar kunnen verwachten.
J
En dat heeft een technician 9 van 10 keer nodig.
Die duidelijkehid en voor structuur.
Maar die moeten ze zelf gaan.
K
En dat is weer spannende van ons. We gaan een overleg zometeen plannen met jouw (Jos) mensen
en mijn mensen, maar ik zou heel er die drang hebben als die call begint, dat ik begin door te
vertellen waarom we daar zitten, wat het doel is en wat we hopen te bereiken, wanneer is het
geslaagd etc.
Helemaal als er al zoveel mensen bij elkaar zitten die mekaar niet heel goed kennen.
J
Dan vallen er van de akelige stiltes..
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K
Tongbijt sessie maar je wil wel dat het tot een goed einde komt.
A
Daar had ik het maandag met Marc en Pauline over.
Je ziet dat mensen in het operationele blijven zitten en nog minder de stap naar het coördineren en
afstemmen zetten. Het management en over rollen nadenken.
Maar dan zegt pauline ook; ‘het blijven wel technicians he’. Dus wat verwacht en verlang je van ze.
Dat operationele is wel hun job en kracht.
Dus ook voor ons aftasten  tot waar? Tot waar laat je ze zelf organiseren?
K
Dat vind ik dus ook. Want is het nou erg dat je zegmaar een klein beetje de leiding dan even pakt in
zo’n overleg met het hogere doel dan zo’n ZOT zelf gaat organiseren.
Zeker in de fase waar we nu in zitten.
J
Dat deon we nu ook al stiekem, maar dat is meer prikken, dan dat we zeggen kan je het niet beter zo
doen.
K
Ik heb al snel idee, want ik ben me er wel van bewust, maar dat ik het dan te veel aan het doen ben.
Wel op punten dat ik denk als ik het nu niet doe, dan duurt het een week langer, voor mijn gevoel
dan.
A
Hebben we net gezegd. Zelforganiseren, het veranderen, het duurt lang.
Maar het is misschien ook het stukje bewustzijn crëeren, dus de vragen stellen waardoor mensen
gaan nandenken over dingen waar ze daarvoor niet bij stilstnden.
J
Maar het feit is dat je dat bij iedereen wilt laten gebeuren, maar er zijn nu een aantal die wel even
de hoofdrol hebben. En die hoot je dank ook. Maar de rest hoor je niet. Dus ja hoe gaat je dat voor
jezelf ook weer…
A
En als we kijken naar het invulling geven van de volgende fase en de dingen die van te voren
geregeld moeten worden
We hebben al gezegd dat we eerder in contact moeten komen met zowel expert als regio.
Zijn er nog andere zaken die de volgende fase beter zouden kunnen?
K
Eerder de teamleiders benoemen
J
We moeten nu ook planning en traffic erbij betrekken. Die gaan een belangrijke rol spelen omdat de
volgende fase over meerdere gebieden gaat. Dus cpaciteitsverdeling.
We gaan te maken krijgen met dat je uit twee teams mensen gaat halen, dus andere
capaciteitsbehhersing.
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K
Dat wordt nog een discussie.
A
Daar heb ik zelf nog niet echt een beeld van.
K
Nou het grappige is dat het nu al een pittige discussie was terwijl er voor hun…..
J
.. nog helemaal niks aan de hand was.
K
Dat we er gewoon dezelfde cap in zetten als we er normaal in zetten en toch vonden ze dat al een
heel ding.
Kan je nagaan als het zometeen wel gaat schuren.
J
Ja het gaat absoluut schuren.
Dan krijg je te maken dat je met andere experts te maken krijgt die gaan samenwerken met jongens
vanuit een andere regio. Dus niet meer vanuit de regio waar ze bekend waren.
Hoeft geen probleem te zijn, maar gaan we wel tegenaan lopen. We kennen elkaar allemaal nog
niet.
A
Er komt een regio bij binnen een windstreek, dus er komen 3 experts bij.
J
Ja, maar daar zit een deel bij van gebied 5, van mij, maar ook een gebied van Anton Peemen. Dat is
het gebied wat naast ons ligt. Regio 6.
Dus de regio gebieden komen bij elkaar als een nieuw team. Dus poppetjes uit antons’ gebied en in
dit geval het gebied van John Witteveen.
A
En dit zijn de oude gebieden?
J
Ja de oude regio’s en een nieuw netwerkgebied, wat weer een expert gebied is van Jan. Kan je het
nog volgen?
A
Dus je heb twee gebieden, waarvan uit beide gebieden mensen samenkomen in het nieuwe
netwerkgebied in ZO en dat valt dus in de streek van Jan en niet meer van Theo.
J
Ja dus de experts van Jan, een aantal monteurs van Anton, en een aantal monteurs vanuit regio 5
van John Witteveen en mij (Jos). Dus voor 1 nieuw ZOT, heb je met 3 teamleiders en 1 expert
manager te maken.
Dan nog een planner van Jan.
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Planning en traffic van de regio’s
A
En dat moet samenkomen in 1 nieuw gebied.
J
Ja. Goed he. Dat wordt een uitdaging. Daarom was ik er voorstander van om dat te gaan piloten.
Als dit goed gaat kan je het in rest van Nederland ook doen.
Doe je dit op een later moment, wanneer je nog meer nieuwe teams te maken krijgt, dan gaat dit
gegarandeerd op z’n bek.
A
Dus het is heel waardevol als er veel mensen bij betrokken zijn die in volgende fases mensen met
dezelfde uitdagingen kunnen helpen.
J
Precies.
K
Voor mij denk ik de logische om uit tr breiden is het gebied van Lex en Asfal. Want dat is het grootste
grijze gebied en in Amsterdam.
We moeten eigenlijk ook dat netwerkplaatje weer even erbij pakken om te kijken wat de meest
logische stap is.
J
Maar ook hoe zit het dan met de experts. Want als dat nu al lastig is vanuit het team van Peter.
A
In het Zuiden komen er nu mensen uit het gebied van Jan.
J
Ja dus dan heb je daar vers bloed zeg maar :)
A
En in het Noorden zou je…
J
Ja daar zit alleen Peter.
A
En Bjorn is Noord Oost
J
Dat raakt niet. Je hebt eigenlijk alleen maar met Peter te maken
A
We kijken nu heel inhoudelijk, maar als je gaat kijken naar lessen en verbeterpunten die je mee kan
nemen naar de volgende fase.
Zijn er nog meer dingen waar we beter invulling aan kunnen geven/
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K
Voor de rest heb ik niet het idee dat er extreme dingen zijn voorgevallen.
Wel wat ik zei, dat deze keer snel conclusies werden getrokken.
Dus wanneer wil je zeg maar bijsturen.
Er ging nog niks mis he, start van deze fase, er waren genoeg waardevolle dingen ook aan mijn kant
ook al zichtbaar, buiten dat stukje met die HFC schakel.
Ik heb het gevoel dat we dat HFC stukje iets te zwaar lieten wegen.
Prima dat we nu die kant op gaan..
J
Hebben ook bewust gedaan, omdat marc niet de indruk wil wekken, dat denk ik, dat HFC een
mindere rol daarin krijgt.
Maar dat kan je ook niet hardop roepen nu.
A
Ja er zijn nu al leidinggevenden die zich afvragen wat de verandering voor hun functie betekent, dan
wil je niet dat een hele afdeling datzelfde krijgt.
J
Ja. En ik snap ook wel wel dat dat wordt geroepen.
En daar moet ons management voor zorgen dat dat duidelijker wordt.
Daarom heb ik al een paar keer geroepen. Ook aan de klant kant moeten we iets organiseren. We
moeten ook daar iets gaan laten zien dat je daar ook gaat veranderen. Anders gaan teamleiders zich
zorgen maken.
A
In de klant kant van het netwerk.
J
Ja precies
K
Ja eens.
A
[Benoemt wat er besproken is]
Hebben jullie nog meer wat jullie kunnen benoemen?
K
Nee ik denk dat we alles nu wel genoemd hebben.
J
Nee, ik heb ook niks meer.
A
Mooi, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie inbreng.
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Bijlage W – Analyse interview coaches
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Bijlage X – Interview I stakeholder vanuit Technic Ops – deelproduct 3
A
[stelt zichzelf voor en informeert over afstudeeropdracht en reden van het gesprek]
P
In 87’ begonnen in de kabeltelevisiewereld. Dat is de aanlegperiode geweest. Van 06’ tot 12’ heb ik
in Zwolle op het NOC gewerkt. Dus de aansturing van het bedrijf, technisch gezien, ’s nachts voor
storingen en werkzaamheden. Daarna ben ik bij een operations afdeling terecht gekomenen daar zit
ik eigenlijk van ongeveer 2012. Daardoor ben ik bezig met dit soort zaken. Tak van sport die ze het
nu gaan noemen, binnen onze afdeling, heet Region Performance Team.
A
Die naam heb ik inderdaad langs zien komen.
P
Ja, Huib heeft waarschijnlijk presentatie gegeven of Marc of Joshua over hoe onze organisatie er in
de toekomst uit gaat zien. Een deel van onze dagelijkse ticketwerkzaamheden, het reactieve,
verdwijnt in de toekomst naar Roemenië toe. En wij doe eigenlijk region performance, en dan houd
in reactief onderhoud, preventief onderhoud en proactief onderhoud, maar ook een stukje
problems, opleveringen en dat soort zaken. Wel heel veel raakvlakken met de werkzaamheden die in
de club van Marc thuishoren. En die ZOT’s die sluiten daar redelijk bij aan, want wij zijn eigenlijk inde
toekomst meer zelfsturende teams zeg maar
Aansluiting vinden vanuit onze operations kant in de richting van de I&M kant zeg maar,
A
Dus jullie gaan bij Technic Ops meer zelfsturend werken en hebben raakvlak met de
zelforganiserende die bij I&M zitten.
P
Ja. Eigenlijk is het zo dat HFC Fixed acces de eigenaar van het netwerk is. Zij stellen ook het budget
beschikbaar voor het onderhoud. En wij zitten daar als operations tussen om I&M als aannemer te
‘voeden’ met de zaken die zij zouden moeten gaan doen, zegmaar op basis van tooling waatuit wij
zien dat zaken slecht performen. Dat we dus zeggen van; wijkverdeelkast, nodes noemen ze dat daar
kunnen we lijsten van uitdraaien welke het slechts presteren per regio. Dat zouden we proactief op
korte termijn, op weekbasis doen we dat eigenlijk nu. Spot on. En preventief doen we dat op een
wat langere termijn, zeg op kwartaalbasis. Daar zoeken we eigenlijk ook de meest slecht presterende
hub, dus gebied, uit, met daarin de dominante nodes. Spot on om die aan te sturen richting I&M dat
ze wel bezig zijn met de juiste dingen. Dat ze bezig zijn met de gebieden waar de pijn zit. En
andersom mogen ze het uiteraard ook zelf aangeven als ze ergens tegenaan lopen. Zeker nu met het
zelforganiserende is dat heel erg van toepassing. Als zij reactief ergens tegenaan lopen wat even niet
snel in een uurtje te fixen is, kunnen ze proactief aanhaken en zeggen van; goh, we doen dit in dat
proactieve erbij en dat overleggen ze dan vanuit hun coördinator met ons van; gosh wat vinden
jullie ervan?’ ja vinden we prima, we zetten hem op de lijst. Gaan we zo doen.
We kunnen ok zeggen wan nou vinden we niet prima want uit de tooling blijkt dat het iets
enkelvoudigs is wat je eigenlijk gewoon zo moet kunnen oplossen. Maar dat sparveld hoort er
gewoon altijd te zijn.
A
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Dat is een mooie doorkoppeling op wat ik wilde bespreken. Ik heb al e.e.a. begrepen, maar ik zou
ook graag met jou willen bespreken hoe je de afgelopen drie weken de samenwerking met de
zelforganiserende teams hebt ervaren.
P
Marc die vroeg daar al naar. We hadden laatst penvoerder overleg. Dat klinkt een beetje ouderwets
maar dat zijn de onderhoudscoördinatoren van alle gebieden waar we nu het huidige onderhoud
mee doen. en daar bespreken we dat soort zaken mee. toen kwam dat ook aan de orde. Mijn
ervaring is dat het in gebied 5, in Breda, aardig de goeie kant op begint te gaan, maar hebben we
weinig contact, behalve de mailwisseling waarin jij ook meegenomen, bent met Kelly.. met die
groep. Ik heb de indruk dat dat nog wat verbetering nodig heeft. Ik ben nogal snel geneigd om wat
sceptisch te zijn tegenover veranderingen en dan sta ik er vaak wat negatiever in. Da’s eigenlijk niet
goed. Dat hadden we sowieso in het begin al, van die zelf organiserende teams van; jongens dat
wordt misschien een zooitje. Maar je moet het wel een kans geven. Ik zie in gebied 5 hele goeie
dingen gebeuren. Mijn collega Paul is daar ook bij aangehaakt. Die heeft een overleg bijgewoond
afgelopen vrijdag geloof ik. Die is ook positief. Die heeft ze alleen even duidelijk moeten vertellen
wat de verschillen tussen de drie stromingen proactief, preventief en reactief zijn. en dat daar ok
vanuit onze opdrachtgever, dus HFC Fixed, forecasten aan hangen zeg maar. Hun hadden zoiets van
nou we kunnen alles op 1 berg gooien en we schrijven op 1 projectnummer en we doen wat we zelf
willen. Deels is dat waar. Het zit wel binnen wat kleine kadertjes nog.
In de toekomst zouden die best losgelaten kunnen worden, dus ook de wens van Marc en ook de
wens van ons in de toekomst wel, dat we niet preventief kastje voor kastje bezoeken waar niets aan
de hand is. Dat is eigenlijk weggooien van geld en tijd. En proactief dan kan je met iets bezig wat
spot on is, wat op dat moment heet is en slecht is en waar er wat mankeert. Waar je echt duidelijk
iets aan kan verbeteren.
A
Dus eigenlijk dat je het productieve onderhoud op zo manier in control heb dat het preventieve
eigenlijk niet meer nodig gaat zijn.
P
Niet meer nodig gaat zijn, inderdaad ja.
A
Je zei ‘er gebeuren hele mooie dingen in gebied 5 en in gebied 11 moeten er nogal wat stappen
gezet worden. kan je wat specifieke voorbeelden daarbij geven.
P
Ik mis goeie communicatie in gebied 11. Dat is in gebied 5 veel beter. Daar zitten mensen met de
nodige ervaring zoals een Arlon en een Melvin. Die hebben allebei in het verleden een penvoerder
rol gehad in het onderhoud. Die kennen mensen in alle lagen van de organisatie. Van expert tot
regio monteurs. En die zijn ook gewend om daar al wat sturing aan te geven en we merken dat daar
al wat structuur in zit. Er woorden mensen aangewezen die capaciteiten als coördinator hebben
zoals een Nick van Ginniken bv. en een Mike geloof ik. En die hebben allebei een soort van rol in het
zelforganiserende gekregen. Die hebben bij ons op onze onderhoud Share point lijst ook een eigen
mapje gekregen waar zij in staan. En ze moeten zeggen dat die communicatie heel erg goed is. Wij
krijgen iets aangedragen, we leggen het hun voor, er ontstaat een gezonde discussie en er wordt
gezegd we pakken het preventief op of proactief of reactief en dat loopt eigenlijk wel. En van gebied
11 horen we eigenlijk niks. Behalve Kelly, die hoor ik redelijk ‘roepen’ zeg maar. Wij willen eigenlijk
in de toekomst, als dit landelijk uitgerold gaat worden, wat ieder zijn wens is, dat het eigenlijk een
beetje zo gaat lopen zoals het nu in gebied 5 gaat. En gebied 11, vanmorgen kreeg ik bv. een mailtje
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van René de Ruijter en die doet een lijstje met wijken met de opmerking van ‘zetten jullie die op de
lijst dan gaan we daar onderhoud doen’. het is eigenlijk niet de bedoeling dat ze zelf gaan monitoren
naar slechte gebieden, daar hebben we tooling voor. Wij kunnen ze die dingen op een
presenteerplaatje aanleveren en als zij zelf dingen zien waarvan ze denken dat heter een toevoeging
op is, dan mogen ze die uiteraard voorstellen. Alleen, we hebben geen idee wie daar een
coördinerende rol heeft. Wim Bosch was onze penvoerder tot op heden in dat gebied. We hadden
eigenlijk een beetje gehoopt dat hij het voortouw zou nemen samen met Kelly en daar iets moois op
zouden zetten wat we eigenlijk in gebeid 5 ook hebben. Dat ze twee mannen van het ZOT aanwijzen
voor een soort coördinator rol waar we de discussie mee kunnen hebben en kunnen zeggen van
leveren jullie dit. We hebben nu echt het gevoel dat de mannen in het veld de opdracht hebben
gekregen van ‘scan jullie gebied af naar dingen die jullie zelf niet goed vinden en draag die aan en
dat vanuit alle hoeken ons tickets verzoeken gedaan worden. wat eigenlijk niet de bedoeling is. In
gebied 5 doen ze dat heel goed en in gebied 11 komt dat op een of andere manier wat stroef op
gang. Ik weet ook niet waar de schoen wringt.
A
Begrepen dat er in gebied 5 door Arlon vroeger van te voren is gesproken over ZOT. Jos ook wel
aangegeven dat hij veel energie in heeft moeten steken om dat de goeie kant op te laten gaan. Maar
marc denkt dat wellicht hierdoor de visie op ZOT veel duidelijker is daar.
Maar wat ik je dus hoor zeggen, is dat je een coördinerende rol binnen en ZOT heel belangrijk vindt
en dat daar bij 5 nu nog beter invulling aan is gegeven dan bij 11. En dat de persoon die invulling
geeft aan die coördinerende rol ook een contactpunt (SPOC) voor jullie is.
P
Ja onze SPOC, ons aanpreekpersoon. Hun voor ons, maar ook andersom.
In 5 gebeurd dat goed, in 11 missen we dat.
A
Dus in 11 zie je dat mensen contact met jou opnemen en zeggen, we zien dit en dit in deze gebieden,
kan je dit op de lijst zetten dan gaan we daar onderhoud doen. Hoe gebeurd dat dan precies in 5?
Kaarten zij het aan? Van; wie zien dit hier gebeuren, wil je daar kijken wat het voor ons kan
betekenen.
P
Ja, in twee richtingen eigenlijk wel. Zij geven ons aan dat ze ruimte hebben voor practieve tickets en
wij (TO) sturen wekelijks een rapportage waar alle 11 de gebieden in staan met een top 10 aan
slecht presterende wijken die we uit tooling hebben gehaald. Waar dus gewoon overduidelijk voor
ons rapportage wat er aan de hand is. We willen namelijk aan de andere kant, richting hogerop,
uiteraard laten zien dat we voor het geld wat we krijgen aan budget ook daadwerkelijk in grafieken
en cijfertjes kunnen laten zien dat er dingen verbeteren.
Als we zeg maar onder aan de berg met een wijk bezig zijn die er bijna niet toe doet, heeft dat
minder effect dan dat je aan een wijk aan de top van de berg pakt en daarmee van boven van
beneden afgraaft en de kwaliteit naar een hoger plan toe trekt. Dat is ons doel daar eigenlijk in. En
daar hebben die mannen in het veld natuurlijk wat minder zicht op. Tuurlijk lopen ze tegen situaties
aan. Wat daar bijvoorbeeld goed gaat is; ze krijgen preventieve tickets volgens een forecast mee, die
lopen ze af en dan een van die reactieve monteurs die constateert dat hij dat niet in een uurtje kan
fixen. Die neemt contact op met Nick van Ginniken bv. en doe zegt van ‘goh Nick, ik heb een situatie
hier’. Nick kijkt over z’n schouder mee, desnoods roepen ze een Senior erbij om er even samen naar
te kijken wat ze kunnen doen. als ze er niet uitkomen komt Nick bij ons (TO) in de lucht en zegt van
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joh we hebber er een senior bijgehaald en gekeken, we kunnen dit niet reactief oplossen, we willen
dit graag in het proactieve proces met onze mannen oplossen. Kunnen jullie ervoor zorgen dat deze
op de lijst komt te staan zodat er gewoon een ticket aangevraagd kan worden. en dat is het stukje
sparveld wat ideaal is. We zetten hem dan ook meestal netjes op de lijst neer zodat hun een ticket
aan kunnen vragen en hun ook eigenlijk het reactieve omgezet hebben in proactief en het met hun
eigen team oppakken. En dat is eigenlijk ook de bedoeling dat ze het op die manier doen. en als er
dan veel wijken hebben in dat gebied waar ze dezelfde dingen tegenkomen, dan zijn we er ook nog
eens over te zeggen van nou misschien is het handig om het preventief te doen, want de moeten ze
eigenlijk allebei binnen dat hubgebied evn een keer grondig aangepakt worden zodat we dat gebied
in 1 keer schoongeveegd hebben. En daar staan ze in 5 voor open.
In 11 hebben ze ons nog niet aangegeven wie de coördinatoren zijn. Dus in eerste instantie hebben
wij nog zoiets van Wim Bos, de oudere penvoerder, blijft voor ons in eerste instantie het
aanspreekpunt voor dat gebied. En die heeft zelfs nog een waslijstje staan met allemaal dingen erop.
Proactief. Dus we hebben zoiets van nou laat ze dat lijstje eerst maar leegmaken en als ze op zijn,
kom dan bij ons in de lucht en geef aan van goh we beginnen weer meer ruimte te krijgen voor
volgend werk, kunnen jullie aanleveren. En als ze zelf dan ook nog dingen willen aanleveren, dan is
dat prima, maar nu komen ze vanuit het niets met lijstjes tevoorschijn zomaar van ‘hier heb je er 10,
kun je die op de lijst zetten, dan gaan wij daarmee aan het werk’. Dat is niet helemaal de bedoeling.
A
Ja. Dus waar je meer naar zoekt is dat ze eerst de huidige lijst die ze hebben afwerken, en dat
wanneer die leeg zijn om zich heen gaan kunnen kijken. En wanneer ze dingen zien, dan kunnen ze
dat met jullie het gesprek aangaan. Van he waar komt dit vandaan. Hoe verhoudt dit zich tot wat
jullie rapportages aangeven en hoe kunnen we dit samen oplossen.
P
Ze krijgen wekelijks die rapportage. Die krijgt Wim Bos dan. De coördinator (oud penvoerder) in dat
gebied en die zou dat lijstje, die rapportage krijgt hij vandaag (dinsdag) kunnen verspreiden onder
dat team en zeggen van goh dit is de top 10 die vanuit de tooling aangegeven wordt, en we hebben
nog wat nodes op onze lijst staan. En als ze daarmee klaar zijn, kunnen ze natuurlijk gaan aangeven
van goh we zien aankomen dat we uit het werk lopen en we willen graag voor volgende week wat
nieuw werk. Dan kunnen wij dat voor ze aanleveren en dezelfde situatie, ga er even vanuit dat ze
inmiddels wel gestart zijn met het rijden van reactieve tickets, als ze daar tegen iets aanlopen, dat ze
ook via de coördinator bij ons in de lucht komen en zeggen van goh we hebben reactief iets
aangetroffen en dat willen we graag in het proactieve hebben. De gezonde discussie zeg maar. Het
sparveld.
A
Precies. Als twee teams samenwerken en, om het in VFZ termen te benoemen, een team up de
maken. En gezamenlijk met beide handen het probleem aanpakken en oplossen.
P
Ja. Ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat Wim Bos en Kelly samen dat team twee coördinatoren
aanwijzen of mensen die zich daarvoor geroepen voelen en geschikt voor zijn, comfortabel bij
voelen. Hun hand opsteken en zeggen ja dat wil ik wel. Dat ze dan twee mannen hebben die ze bij
ons inrodcueren en zeggen van joh, dat zijn de twee mannen. Daar gaan we het mee doen. en dat ze
bijvoorbeeld een Arlon of een Jos vanuit gebied 5 eens in een overleg uitnodigen om te vertellen hoe
hun het doen.
Dus dat Kelly en Jos eigenlijk op 1 lijn liggen en Wim Bos en arlon bijvoorbeeld op 1 lijn liggen, zodat
we straks de uitrol groot wordt, het is nu natuurlijk nog gewoon de vorm van een pilot, maar als het
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straks landelijk uitgerold wordt dat we wel eigenlijk in Groningen hetzelfde doen als in Limbug bij
wijze van.
Het moet eigenlijk zo wezen dat die monteurs compatible zijn en dat je ze gewoon uit kan wisselen
en dat ze overal hun ding kunnen doen en het overal een beetje op dezelfde manier doen.
Dat is ook beter naar ons omdat we straks in 4 winsdtreken de Regio Performance Coördinatie gaan
doen met meerdere mensen, en iedereen heeft dan in een windstreek zijn coördinatoren onder zich
in hun eigen gebied. En bij ons moet het straks ook zo zijn dat als iemand ziek is of uitvalt, dat ik mijn
collega in ZO bv. kan aannemen of andersom omdat hij hetzelfde werk doet als dat je in een andere
regio ook doet. Dat we landelijk een uniforme werkwijze krijgen.
A
Dat is ook weer de uitdaging. Enerzijds is zelf organiseren mensen de ruimte geven om hun werk zelf
invulling te geven. Maar tegelijkertijd wil je graag een uniforme werkwijze zodat het ook
overdraagbaar is. Dus dat zijn kaders waar rekening mee gehouden moet worden.
Dat gebeurd nu ook. Arlon en Kelly gaan het gesprek met elkaar aan om de bespreken hoe het in 5
gaat en hoe dat kan helpen in 11.
Vanmiddag gesprek met Jos en Kelly om een vergelijkbaar gesprek met ze voeren zoals ik nu ook nu
met jou heb. Datzelfde geldt voor technicians uit de twee gebieden, zodat we van alle drie de kanten
input krijgen.
Het is ook nog de bedoeling dat de twee teams met elkaar gaan praten en leren.
P
Dat dekt eigenlijk de volledige lading. Ik denk dat als je dat doet, dat het wel op zijn poten terecht
komt. Je zult mogelijk tegen wat mensen aanlopen die vastgeroest in hun vak zijn. expert technicians
zijn vaak mensen die al redelijk lang bij ons werken. Dan moet je denken aan 20 à 25 jaar. Die zijn
redelijk vastgeroest in hun conservatieve denkwijze misschien ook wel en de manier waarop ze altijd
hun ding gedaan hebben. Die staan niet altijd open voor verandering. Dus dat moet je voorzichtig
kneden en prikkelen en de voordelen ervan laten zien. Dan komen ze vaak ook wel open. In het
verleden zijn er ook torenhoge muren opgebouwd tussen de experttechnicians en de regio
technicians. De experts waren de mannen met de woorden die de wijsheid in pacht hadden en de
anderen waren voetvolk. Wij zien dat zelf anders. Het zou prettiger zijn als ze samenwerken, in
elkaar overlopen en samen de job klaar hebben voor de klant en uit hun hokje komen.
A
De muur die je nu benoemt is inderdaad één van de eerste dingen die ik opmerkte.
Maar ik krijg nu mee dat in gebied 5 experts in het wijknet meehelpen en zelf regiomannen
meenemen het hoofdnet in.
En van Kelly begrijp ik dat in gebied 11, de jongere technicians de oudere meenemen mee nemen
inde nieuwe werkwijzen en daartoe ook overhalen.
P
Dat is heel goed.
A
Zeker!
De verbeterpunten voor gebied 11 zijn heel duidelijk en je zegt dat het in gebied 5 erg goed gaat,
maar zie je daar ook nog verebeterpunten?
P
Daar zou je eigenlijk mijn directe collega Paul voor moeten interviewer.
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Die heeft wat kortere lijnen en bij meerdere overleggen met gebied 5 gezetn om daar een eerlijker
oordeel over te vellen. Hij heeft ook het onderscheid tussen proac‐, preven‐, en reactief uitgelegd bij
team 5 wat erg waardevol was.
Die zou ook best wel open staan voor een overleg. Dan heb je ook een duidelijk plaatje uit onze
afdeling.
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Bijlage Y – Interview II stakeholder vanuit Technic Ops – deelproduct 3
A
Hoe ervaar je het werken met de ZOT en het verschil met de oude situatie?
P
Op zich vind ik voor gebied 5 dat er weinig is veranderd qua werkzaamheden. Er is niet meer of
minder op mij afgekomen. Het blijft eigenlijk hetzelfde werk. Het enige wat er eigenlijk bijgekomen
is, is dat we, dat heb ik zelf gevraagd dan, aangehaakt worden bij een teamoverleg.
Voorheen hadden we dat niet. Toen deden we het penvoerders. Doen we eigenlijk nog steeds,
alleen nu wordt het echt een ZOT. En ja, heb zoiets van ik ben het aanspreekpunt voor nu voor
gebied 5, samen met Fouad. Fouad gaat het straks overnemen als hij weer volledig aan het werk is.
En da’s eigenlijk het enige wat veranderd is. En dit vind ik wel prettig, want net wat je zegt, ik heb
daar dus de vraag gekregen wat is het verschil tussen preventief en proactief onderhoud’, en ook
reactief en wat als er uit reactief proactief voortkomt hoe het dan moet en alles.
Nouja, in gebied 5 hebben ze dat redelijk goed onder controle omdat daar ook de penvoerder, die er
zeg maar op zat, die dus de penvoerder was, had het daar al redelijk op orde van het verdelen van
het werk en het uitleggen van het een en ander. En die heeft daar in principe meer tijd voor dan de
penvoerder in gebied 11. Wim Bos die doet het daar. Is penvoerder in gebied 11. Die heb gewoon
heel veel storingen, die die doet eigenlijk parttime het penvoerderschap. Ik merk toch wel dat in ZW
de penvoerder meer tijd heeft en de rol echt pakte van penvoerder. En dat heeft hij ook gewoon
netjes overgedragen in gebied 5 naar Nick van Ginniken. Die is daar nu de coördinator zodat we het
daar noemen. Die heeft een back‐up. Dat is Melvin Feckler. Melvin is namelijk, dat is ook een
voordeel voor Nick weer, de eerste penvoerder van ZW geweest, en die heeft toen het stokje
overgedragen naar Arlon van Drimmelen. Dus Melvin weet ook precies hoe het reilt en zeilt in het
penvoerder schap. Dat voordeel hebben we weer in gebied 5.
A
Dus penvoerderrol is van Melvin naar Arlon gegaan. Arlon heeft het weer doorgegeven aan Nick. De
rol heet nu Coördinator en Melvin ondersteunt Nick?
P
Ja. Dat is wel een verschil wat ik zie met gebied 11. Daar hadden we voorheen een penvoerder. Dat
was Pieter de Ruijter. Nu is het Wim Bos. Die doet het ‘parttime’ omdat hij het gewoon druk heeft
met andere werkzaamheden. En we hebben twee coördinators volgens mij daar in gebied 11 en ik
heb niet echt het gevoel dat ze ondersteunt worden door experts en eventueel een Pieter de Ruijter
die wel weet hoe het reilt en zeilt daarzo. Nou noem ik hem bij naam omdat hij penvoerder is
geweest, maar hij heeft het nooit zien zitten het penvoerder schap. De een ligt het wel en de ander
niet. Dus dat zal ook wel een rol spelen. Maarja, team 11 ben ik wel een beetje bij betrokken, maar
niet zo dat ik een teammeeting heb meegemaakt. Zou ik wel graag willen hoor. Ook om het e.e.a. uit
te leggen, maar daar hebben ze natuurlijk Patrick voor en die weet het ook heel goed uit te leggen.
Maar dan merk je ook weer de mentaliteit van het westen en het zuiden. Elk gebied heeft wel zijn
eigen mentaliteit. In NW, ja, dat is effe anders dan in het Zuiden.
A
Ja ik heb inderdaad al eerder begrepen dat door de verschillen per gebied, ook het verspreiden van
ZOT op plekken een ander verhaal gaat zijn.
P
Nou we willen wel gewoon een uniforme werkwijze…
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A
Ja zeker, dat wel.
P
Maar de een zal eerder tegenstribbelen dan de ander.
Als wij een opdracht geven van ‘kijk hier even naar’. De een zal gewoon die wat er gevraagd wordt
en die gaat lekker gezellig meekijken en die geeft zijn mening over een bepaald onderwerp. En de
ander zal eerst tegenstribbelen en dan pas meewerken. Maar, weetje, dat is geen enkel probleem,
als ze maar meewerken.
Als er in principe gedaan wordt wat er gevraagd wordt, en niet alleen maar vanuit ons, maar ik
vanuit het eigen team.
Ik merkte in ieder geval in het overleg wat ik gehad heb met gebied 5, dat er onderling best wel een
goede band zit. Ze maken elke week een planning van wie wat doet. Wie gaat er op reactief, wie
doet preventief, wie gaat er op proactief, wie doet alle KVS outbound taken? En ik heb er vorige
week vrijdag bij gezeten en dan merk je gewoon dat de mensen nu al een beetje hun rol hebben
gevonden, en zoiets hebben van ‘de planning zoals ie nu was, mag volgende week ook wel.
Als ik dat al hoor, dan heb ik zoiets van ‘oké, iedereen heeft zijn plekje’. En ja het zal misschien een
keer veranderen, maar er nog geen die commentaar gaven. Dus dat was wel heel fijn om te horen.
A
Je benoemde het alk kort. Maar ook voor mijn beleving. Wat is nou precies het onderscheid tussen
het proactieve, reactieve en preventieve onderhoud?
P
Preventief is uuhhm.., wij hebben zoals je wellicht weet een kaderstelling die in samenspraak met
Fixet gemaakt. Dat is dan een soort contract afspraak, van wat er allemaal aan werkzaamheden
gedaan moeten worden. de drie onderhoudstakken hebben we. En preventief onderhoud is eigenlijk
gewoon lifecycle management. 1 keer in de 4 jaar gaan we naar een wijk terug en dan onderhouden
we de hele wijk. Dus we gaan h ’m opnieuw inregelen, we vullen de kasten af, draaien koppelingen
aan, dat soort dingen. We vervangen niks. Als er wat vervangen moet worden, moet dat apart
gedaan worden. we vervangen in principe niks, het is puur even het schoonmaken van de kast fysiek
en netwerk technisch.
Proactief daarentegen is op incidentbasis. Dat zijn eigenlijk dezelfde werkzaamheden, alleen in
proactief zit er een verstoring waar een klant nog niet last van heeft, maar last van kan gaan krijgen.
En dan moet je dus wel dingen gaan vervangen.
Reactief is juist dat er een alarm of storing is, waar de klant wel last van ondervindt. En dat moet
meteen opgepakt worden. dat zijn eigenlijk de drie verschillende.
En we willen nu het preventief, dat doen we nu een beetje spot on, van ‘oké we zien wel wat dingen
in dat hub gebied, en daarvan gaan we de wijken uitpakken en vragen we aan die jongens om hem
preventief even door te lopen. Mocht daar iets in zitten wat een verstoring kan veroorzaken of wat
vervangen moet worden, dan gij hij of naar proactief, of er moet een nieuwe change aangemaakt
worden voor het vervangen van dat onderdeel. Ik hoor meerdere mensen die daar eigenlijk vanaf
willen. Die willen zoveel mogelijk proactief.
Dat is aan Fixet. De kaderstelling zal dan aangepast moeten worden. Ik prefereer het ook, want
waarom zou je wijken in gaan die geen problemen heeft? Kost alleen maar geld.
Dus eigenlijk wil je de wijk op het moment dat je zie ‘oké nu komt er een storing aan, de klanten
hebben er nog geen last van, maar we willen het er wel uit hebben, dus we gaan die hele wijk
aanpakken’. Dat is meer proactief en dat zie ik ook wel zitten. En dan het hele preventief laten
zitten.
A
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Dit verhaal heb je ook bij technicians en coachen verteld omdat het niet helemaal duidelijk was.
Waar kwam die onduidelijkheid vandaan en hoe kan het voor een volgende fase voorkomen
worden?
P
Nou dat de monteurs gewoon eens opletten wat wat is :)
En geen dingen door elkaar halen. Als je dit in zo’n ZOT eenmalig goed uitlegt aan alle mannen, dan
blijft dat wel hangen. Maar het moment dat je dat niet hebt, en deze week loopt er iemand
onderhoud en die ziet de aankomende 4 tot 6 weken op servicecruiser of reactief, dan is hij dat
alweer kwijt. Dan is het van ohja hoe zat dat ook al weer met preventief en proactief?
Dat heb je nu niet. Nu heb je gewoon 1 team die in princpe allen doet en het onderling verdeeld.
Het blijft hangen. Ze hoeven niet ergens anders heen. Dat ervaar ik wel als prettig zijnde.
Toen ik begon in 2016 bij UPC hadden we gewoon bepaalde gebieden met dedicated teams. Elke
week had je dezelfde mensen voor het proactieve onderhoud en die wisten gewoon wat er gedaan
moest worden.
Toen zijn we anders gaan werken en nu merk je wel dat je die vaste teams mist. En nu met ZOT merk
ik dat we ze terugkrijgen. Dat is gewoon prettig. Je weet wie je aan moet spreken. Zij weten wie ze
aan onze kant kunnen aanspreken, dat soort dingen. Dat directe contact is gewoon prettig.
Het gaat onderling gewoon veel beter samen.
Patrick kreeg laatst een mailtje door van een gebied wat nog geen ZOT heeft. Als je dan naar dat
mailtje kijkt, en je vergelijkt de samenwerking tussen regio en expert daar met de samenwerking
tussen de twee in een ZOT, dan is die in een ZOT gewoon veel beter. Althans, ga ik vanuit, maar in
gebied 5 sowieso. Het lijntje tussen de twee is in een ZOT gewoon heel kort. Dat is ook prettig.
A
En als je dan naar gebied 5 kijkt. Wat voor verbeterpunten zie je nu bij gebied 5 liggen?
P
Eerlijk gezegd. Ik heb ze nu nog niet.
Serieus.
Ik heb een kort lijntje met Nick en Melvin en ze weten mij te vinden.
Het enige wat ik eventueel kan benoemen.
We hebben verschillende templates voor het aanvragen van tickets. Ze hebben laatst de verkeerde
template gebruikt.
Maar ik zie deze week gewoon enorme verbeteringen daarin.
Nu heb ik eerlijk gezegd geen grote verbterpunten.
Kijk intern zullen ze misschien niet perfect doen, maar naar mij [ steekt duimen omhoog)
A
In de relatie met TO is er momenteel gewoon naar wens/
P
Zeker. We hebben de afspraak dat wij contact hebben met de coördinator va het ZOT en andersom
en dat loopt gewoon perfect.
Nick pakt dat goed op vindt ik. En als hij er niet is pakt Melvin hem op.
Mocht ik er één vinden, dan hoor je van me :)
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Bijlage Z – Analyse interviews stakeholders Technic Operations
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Respondent
1

Fragment
Ja. Eigenlijk is het zo dat HFC Fixed acces de eigenaar van het netwerk is. Zij stellen ook h
budget beschikbaar voor het onderhoud. En wij zitten daar als operations tussen om I&M
aannemer te ‘voeden’ met de zaken die zij zouden moeten gaan doen, zegmaar op basis va
tooling waaruit wij zien dat zaken slecht performen. Dat we dus zeggen van; wijkverdeelk
nodes noemen ze dat daar kunnen we lijsten van uitdraaien welke het slechts presteren p
regio. Dat zouden we proactief op korte termijn, op weekbasis doen we dat eigenlijk nu. S
on. En preventief doen we dat op een wat langere termijn, zeg op kwartaalbasis. Daar zoe
we eigenlijk ook de meest slecht presterende hub, dus gebied, uit, met daarin de dominan
nodes. Spot on om die aan te sturen richting I&M dat ze wel bezig zijn met de juiste dinge
ze bezig zijn met de gebieden waar de pijn zit. En andersom mogen ze het uiteraard ook ze
aangeven als ze ergens tegenaan lopen. Zeker nu met het zelforganiserende is dat heel erg
toepassing. Als zij reactief ergens tegenaan lopen wat even niet snel in een uurtje te fixen
kunnen ze proactief aanhaken en zeggen van; goh, we doen dit in dat proactieve erbij en d
overleggen ze dan vanuit hun coördinator met ons van; gosh wat vinden jullie ervan?’ ja
vinden we prima, we zetten hem op de lijst. Gaan we zo doen.
We kunnen ok zeggen wan nou vinden we niet prima want uit de tooling blijkt dat het iets
enkelvoudigs is wat je eigenlijk gewoon zo moet kunnen oplossen. Maar dat sparveld hoo
gewoon altijd te zijn.

1
1

Ik mis goeie communicatie in gebied 11. Dat is in gebied 5 veel beter.
Alleen, we (TO) hebben geen idee wie daar (Gebied 5) een coördinerende rol heeft

1

Dat ze twee mannen van het ZOT aanwijzen voor een soort coördinator rol waar we de
discussie mee kunnen hebben en kunnen zeggen van leveren jullie dit
Ja, in twee richtingen eigenlijk wel. Zij geven ons aan dat ze ruimte hebben voor proactiev
tickets en wij (TO) sturen wekelijks een rapportage waar alle 11 de gebieden in staan me
top 10 aan slecht presterende wijken die we uit tooling hebben gehaald. Waar dus gewoo
overduidelijk voor ons rapportage wat er aan de hand is. We willen namelijk aan de and
kant, richting hogerop, uiteraard laten zien dat we voor het geld wat we krijgen aan budg
daadwerkelijk in grafieken en cijfertjes kunnen laten zien dat er dingen verbeteren.

1
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Als we zeg maar onder aan de berg met een wijk bezig zijn die er bijna niet toe doet, heeft
minder effect dan dat je aan een wijk aan de top van de berg pakt en daarmee van boven
beneden afgraaft en de kwaliteit naar een hoger plan toe trekt. Dat is ons doel daar eigen
En daar hebben die mannen in het veld natuurlijk wat minder zicht op. Tuurlijk lopen ze t
situaties aan. Wat daar bijvoorbeeld goed gaat is; ze krijgen preventieve tickets volgens
forecast mee, die lopen ze af en dan een van die reactieve monteurs die constateert dat h
niet in een uurtje kan fixen. Die neemt contact op met Nick van Ginniken bv. en doe zegt v
‘goh Nick, ik heb een situatie hier’. Nick kijkt over z’n schouder mee, desnoods roepen ze e
Senior erbij om er even samen naar te kijken wat ze kunnen doen. als ze er niet uitkomen
Nick bij ons (TO) in de lucht en zegt van joh we hebber er een senior bijgehaald en gekeke
kunnen dit niet reactief oplossen, we willen dit graag in het proactieve proces met onze
mannen oplossen. Kunnen jullie ervoor zorgen dat deze op de lijst komt te staan zodat er
gewoon een ticket aangevraagd kan worden. en dat is het stukje sparveld wat ideaal is. W
zetten hem dan ook meestal netjes op de lijst neer zodat hun een ticket aan kunnen vrage
hun ook eigenlijk het reactieve omgezet hebben in proactief en het met hun eigen team
oppakken. En dat is eigenlijk ook de bedoeling dat ze het op die manier doen. en als er da
wijken hebben in dat gebied waar ze dezelfde dingen tegenkomen, dan zijn we er ook nog
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Bijlage AA – Interview I ervaringen technicians – deelproduct 3
A
Hoe heb je tot zover ZOT ervaren?
B
Je merkt toch wel.. je bent wat meer verantwoordelijk en met ze alle erbij betrokken dus het valt
heel erg op waar het mis gaat en waar het niet zo lekker loopt en de jongens die het moeilijk vinden.
Je wordt een beetje gedwongen om ook aan de bel te trekken op het eind, van hey hier heb ik hulp
bij nodig, want anders komt het achter je aan.
Dat is heel sterk. Je hebt sowieso jongens die altijd al achter de schermen al een beetje een
leidinggevende rol hadden en die al veel naar zich toe haalde en jongens die dat wat minder doen.
maar dat is nu wel een mooie combinatie, want nu moet iedereen eigenlijk wel een beetje step up
gaan vertonen, want anders valt het wel heel erg op weet je wel.
A
Wauw mooi hoe je dat benoemt (wegens VFZ step‐up)
B
Wat ik zelf nog een beetje lastig vindt, is we moeten natuurlijk alles administratief afhandelen en
loggen. En dat is waar ik nog een beetje over zit na te denken.
We hebben dat natuurlijk zelf opgezet, maar dat zijn drie van die bestanden die door elkaar lopen.
Dus dat zou wel..
We hebben niet echt administratie wonders erbij zitten hehe :)
A
Dat is een mooie waar ik zo terug op komt, maar wat je tot zover noemt klinkt erg positief. Zou je
wat concrete voorbeelden kunnen geven van de positieve dingen van de afgelopen weken die je
hebt zien gebeuren?
B
Wat ik heel positief ervaar, is dat we weer de regie hebben over de USMS bak. En de storingen,
normaal gesproken als senior zat ik natuurlijk heel veel op klanten, en dat was natuurlijk ook wel
nodig, want je hebt escalaties, maar eigenlijk is dat zonde denk ik. Wat eigenlijk heb je in dat
netwerk kennis nodig.
En ik kan ook wel klantstoringen doen, alleen dan zit je met je hoofd bij zo’n klant, je zit eigenlijk op
een heel klein stukje hele basale dingen uit te leggen en dat is leuk een aantal jaar, en dat hoort ook
wel bij het werk, alleen ja, dat is niet het meest efficiënte. Wat er nu gebeurd, wat ik heb gemerkt, is
dat op Flevoland, ik kan mij echt weer focussen op de zakelijke klanten, het netwerk draait tien keer
beter, die jongens kunnen schakelen, we hebben eigenlijk een wisseling in het team zitten, want als
er in Flevoland nu ineens een storm uitbrengt dan bellen ze mij op en zeggen ze van he Bram, kom
naar Flevoland, want het lukt niet, Kijk zoals nu, zit ik eigenlijk in Emmeloord bij te springen, omdat
een andere jongen het eigenlijk al te druk geeft in Flevoland. En op deze manier kunnen we dat elke
dacht dicht breien.
A
Dus dat jullie flexibel om kunnen gaan met jullie capaciteit omdat je kan inspelen op wie waar druk
bezig is of kan bijspringen om die gaten te dichten.
B
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Ja. En je hebt ook dat jongens… je hebt storingen oplossen en storingen oplossen. Weet je wel. Als er
stress is. Als een jongen in het veld aan het werk is en hij heeft stress, dan gaat hij die storingen
anders oplossen. Dan gaat hij dat snel doen, of wat soms gebeurd, het een beetje coveren. Soms
dan onderbreek je en dan is het weg, maar dan had je nog wel wat kunnen uitzoeken weet je, daar
zit een verschil in. En wat er dus gebeurd, soms heb je wat jongens die wat minder ervaren zijn in
het netwerk en die hebben een hele week een beetje brandjes lopen blussen in het netwerk, maar
die storingen zijn niet echt weg, dus als er dan daarna
A
Je wil voorkomen dat het nog een keer in de fik vliegt.
B
Eigenlijk wel! En heel vaak is die storing dan niet meer aanwezig, maar dat is…. Ja daar zijn wat
trucjes voor. Soms kan je het een beetje pesten, kan je het weer een beetje ophalen, dan komt de
storing wel weer terug maar ja de een die is daar wat meer bedreven in dan de ander, maar nu heb
je dus ook altijd iemand die meekijkt en zegt van he waarom blijft die taak drie dagen open staan?
Wat gaat daar mis’ weet je wel. En dan ga je ook het gesprek met elkaar aan. Van ja ik kom er niet, ik
loop maar te kutten, het lukt de hele tijd niet. Weetje wel, wat gaat er dan mis. Dan komt je vaak
wel tot oplossingen. En ik denk dat daar, ook dat het wat minder is ‘ik mag geen fouten maken’.
In het veld is het toch altijd een beetje het zwaard van Damocles he. Je weet niet zo goed waar je op
beoordeeld wordt. Al helemaal in de USMS bak, vinden jongens het toch wel lastig om om hulp te
vragen. Want het moment dat je om hulp vraagt is het al gauw ‘je kan het niet aan’.
En dat is natuurlijk ook eigenlijk he.. als je een hele ervaren erop zou zetten, dan zou hij het wel in
zijn eentje hebben gekund, maar ja dat kan niet iedereen en daar hoef je ook niet meteen op
afgebrand te worden. daar zit ook nog iets tussen. Je kan ook gewoon zeggen van hey we springen
bij wanneer het nodig is. We kijken wat je wel kan en we kijken wat er lastig is.
Zo heb ik gisteren een zakelijke klant tussendoor gepakt met Wifi problemen, dan kon de jongen zelf
zich gewoon op het netwerk focussen en uiteindelijk is alles opgelost. Dat is heel sterk. Ik denk dat
we dat.. dat is echt wel iets wat we in stand moeten houden.
A
Precies. Als je in een team geen vragen durft te stellen, dan kom je nie..
B]
Dan kom je niet verder..
A
En als je dan naar de afgelopen 4 weken kijkt. Wat zijn de punten waarvan je denkt dat er nop op
verbeterd kan worden?
B
Wat ik zei, die administratie. Korter, bondiger en in 1 document. Ik denk dat we daar echt winst
kunnen behalen.
Kijk iedereen moet een beetje administratie tot zich gaan nemen en iedereen moet dat..
Kijk dat dat loggen ook inzichtelijk is he, dat iedereen weet waar iedereen is. Weetje dat je zegt ik
ben effe aan het bijspringen op USMS, dat je effe in de bak aangeeft ik heb dit opgepakt en ben daar
naartoe en dat wij ook weer weten of je terugkomt.
Je moet wel overzicht houden. En om dat een minder tijdrovend proces te laten worden, daar zit
denk ik echt winst in.
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Het is ook gewoon lastig. Ik merkt het vanuit de jongens. ‘ja dan moet ik dat weer allemaal doen en
dan moet ik het weer bijhouden.
Ook wat oudere mannen… dat moet makkelijker kunnen. Ik zou zeggen in 1 of 2 documenten waar
iedereen weet ‘hier vul ik mijn dingetjes in, als ik iets bijzonders ga doen wat afwijkt dan zet ik dat
daarin. Dat is denk ik een grote winst.
Voor de rest.. wat het nu natuurlijk ook een beetje is, het loopt een beetje door elkaar. Aan de ene
kant hebben we teams en waakdienstgebieden. Maar dat klopt niet helemaal met het ZOT. Dat loopt
eigenlijk een beetje door elkaar heen, en dat is niet de meest overzichtelijke situatie.
Misschien een beetje lastig uit te leggen, maar ik rijd dus Flevopolder en Noordoost polder, en de
jongens rijden dus eigenlijk waakdienst Maarssen. Daar zit al een vrij groot stuk tussen.
Maar er zit in het ZOT sub‐team 1 zitten heel veel jongens die officieel de waakdienst 11.1 rijden,
maar nu ben ik eigenlijk de enige die 11.1 doet i.v.m. het ZOT, omdat ik in 11.1 zit, en de rest in 11.4,
alleen ik moet toch altijd met die jongens van het andere sub‐team werken, omdat die ook daar
wonen. Dus dat is overlap die niet helemaal optimaal is.
Maar het is ook de vraag, dat is wat we nu eigenlijk al aan het doen zijn, dat we meer naar 1 team
gaan, en dat we dus met die sub‐teams veel meer onderling schakelen.
A
Ja uiteraard, uiteindelijk ben je samen ook een team
B
Het is een beetje ontstaan denk ik door de teamvorming. Het gaat denk ik wel een beetje zo blijven
in dit team. We hebben natuurlijk Kayam en Kelly die beide een sub‐team hebben, en dat is beetje
een erfenis die we hebben denk ik, die indeling.
Of je zou de teams moeten omgooien maar dat is ook lastig denk ik.
A
Wat ik ook een beetje hoor is dat je qua wat mensen kunnen je je benodigde capaciteit heb en je
daadwerkelijke capaciteit, en die komen niet helemaal overeen, of niet. Met wat mensen in het
waakdienstgebied kunnen bv.
B
Ja, ja uit sub 1 heb je dus jongens die eigenlijk in het gebied van sub 2 bijspringen, en dat heb je ook
andersom. En dat is op zich met je vat, met hoeveel man je uiteindelijk nou op onderhoud actief
hebt, wijkt daar vanaf. Uiteindelijk wordt het wel gedaan, maar die onderhoudswijken blijven wel
een beetje liggen, want je hebt minder man op die wijk.
Maar ik moet zeggen, het loopt best goed om dat ik eigenlijk als enige af en toe eruit ga voor
Flevoland. Dus wel zo naarmate het on Flevoland druk is, ben ik minder in Amstelveen, dus dan heb
je minder snelheid op die wijk, maar dan zijn er altijd nog drie of vier jongens in die wijk bezig.
En dan heb je Karim, die eigenlijk een beetje verantwoordelijk is voor 11.4, en die springt dan
tussenuit zodra het daar mis gaat, zodat we toch…
Wat we eigenlijk een beetje proberen is, dat onderhoud moet een beetje een flow zijn, dat moet
doorlopen. Dat is lekker voor iedereen. Dat moet een beetje die langzaam lopende trein zijn waar
iedereen op kan instappen.
Dus waar ik ook over na heb zitten te denken, we hebben nu natuurlijk nog vaste waakdiensten, en
USMS diensten. Dat moeten we niet te snel doen, want dat kost dan ook wel weer tijd, maar in een
ideale wereld zou je eigenlijk willen dat je de roulering niet gaat maken op de waakdiensten, maar
op het onderhoud in het ZOT. Dat die jongens dus echt maximaal bij het ZOT worden betrokken en
meedraaiend met de ploeg, en dat je aan de hand daarvan kan zeggen hey we hebben jongens met
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ervaring en jongens die zelfstanding goed kunnen draaien en die laten we de USMS diensten pakken.
Dam ga je nog meer winst behalen.
A
Dat klink als iets om op de agenda van je volgende teamoverleg te zetten om eens met elkaar over
te sparren of niet?
B
Ja.
A
En verder. Zijn er dingen in het ZOT, oftewel aspecten die het een ZOT maken, waar jezelf tegenaan
loopt of lastig vindt?
B
Nee, eigenlijk helemaal niet.
De teamleider hiervoor, daar had ik niet zo’n hele goeie band mee, dus ik heb eigenlijk altijd redelijk
zelfstandig mijn ding gedaan. En wat ik heel erg merk is dat, ondanks dat het een coach is, dat ik er
meer aan heb dan voorheen.
En Kelly vind ik, en Kayam ook, het zijn echt mannen.. ik voel echt begrip en ik voel dat ze
meedenken en dat is echt heel prettig. Ook als dingen aangeef heb ik het gevoel dat er serieus mee
omgegaan wordt. Dat ze het oppakken en kijken naar de mogelijkheden en niet dat ze alleen maar ja
roepen. Nee kijken wat kan, is dit reëel, kunnen we er wat mee, of is het wat het is en moeten we
ermee leren leven.
A
Dat ze dus het gesprek met je aangaan, met je sparren en luisteren. Dus coachen en samen met je
verder komen.
B
Ja. Ja en dan hebben we wel veel contact. Het is voor mij wat meer vergaderen. Dat wel. Het is wat
meer calls. Het is maandagochtend call. Dus dat is even nieuw. Maar ik moet zeggen, dat is eigenlijk
maar twee uur op de week, maar dan heb je wel communicatie en er zijn eigenlijk elke week wel
punten die toch besproken moeten worden en toch weer acties op worden uitgezet. Dus eigenlijk
ervaar ik dat wel als prettig.
Ik heb eigenlijk weer het idee, dat ik weer een beetje in een team zit. Dat we weer een team zijn
en dat we weer…
A
Wauw. Die vind ik echt mooi om te horen. Dat vindt ik echt een hele mooie.
Dat koppelt eigenlijk heel mooi door op mijn volgende vraag. En dat is wat zijn voor jou nou de
verschillen tussen nu in het ZOT en 4 à 5 weken geleden in je oude team.
B
Ja soms vroeg je jezelf wel echt af van is het nou wel het meest handige om mij die hele dag op die
klanten te laten zitten weetje.
Dat je eigenlijk.. ja.. qua de juiste mensen op de juiste plek, denk ik dat je met dit project er echt wel
goeie invulling aan gaat geven, want je gaat zien, waar mensen in uitblinken, waar ze goed in zijn,
welke rollen ze opzich nemen.
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En voorheen was dat, je was een blind, minder betrokken, heel erg op een cruiser, en dat had je af
en toe een beetje netwerk, waar dat was voor mij niet genoeg. Dat was gewoon effe dweilen. Dan
moest ik gewoon een week lang dweilen en dan wist je het weer, je had vier weken geen overzicht.
En dan begon je weer een weekje. Maar om echt een verschil te maken. Kijk USMS dat is niet 1
week. Problemen zijn niet altijd 1 week. Als het zo was dat zou fijn maar zo is het niet.
Ik vind gewoon, eigenlijk vroeger ook, en dat hebben we met achtertuintjes geprobeerd, het is echt
veel beter om een gebied onder het beheer van een vaste ploeg te zetten. Dat mensen
gebiedservaring hebben. Ook kennis. Dat ze de zakelijke klanten in het gebied kennen. kijk nu ben ik
bv. in Emmeloord, dat is een nieuw gebied voor ons, dan moet ik weer gaan uitzoeken waar al die
kasten staan en apparaten en groepsverstekers. Die pandbeheerders weten nergens vanaf.
Dat kost tijd. Maar als je dat 1 keer moet doen en daarna is het bekend, dan is dat niet zo erg. Maar
als dat elke keer iemand anders is die telkens opnieuw op onderzoek uit moet..
A
Niet echt efficiënt.
B
Nee dat is het niet. Kijk en dat soort dingetjes, dat doe je en je gaat ook zien dat er lijsten komen, dat
er dingen worden bijgehouden, we gaan zelf onderhoudswijken… kijk voorheen was het zo, je kreeg
een lijst, daar had je niks over te zeggen en die in die wijk ging je aan de slag.
Maar je gaat nu dus een veel brede visie krijgen want je gaat actief meedenken. Als je in een wijk
komt en je kijkt om je heen, en denkt hoe kan dit nou er gaan hier 5 dingen mis, je opent die kasten
alles is stoffig en spinnenwebben. Volgens mij is hier al 8 jaar niemand geweest, we gaan die wijk
voor onderhoud opgegeven. Dat we hem effe schoonvegen en dat we gewoon alles oppakken. En
dat soort dingen, dat ga je dus krijgen omdat je actief betrokken bent bij het hele proces. He
waarom komt die bak in de onderhoudslijst. Je bespreekt het met collega’s, is dit de moeite waard
om mee te pakken? En zo ga je wijken opgeven. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje verloren ging
in de oude situatie omdat je daar eigenlijk occupied was met andere dingen. Je zette je ticket door,
je was bij de klant en als je slecht… ik deed dan ietsje meer, maar ja slecht signaal op de
eindversterker, je zet het door naar de USMS, als je mazzel had dan hoorde je er ooit nog eens wat
over, maar meestal was het gewoon weg en opgelost. Je bent heel beperkt. Je spreekt dan alleen
klanten, terwijl als je daar nu jongens uit de onderhoudsploeg er bij gaat trekken, ook klanten rijden,
dan krijg je heel ander beeld van hoe dat veld in elkaar zit en het netwerk en hoe de jongens werken
en welke trucjes er zijn. kennis wordt denk ik in een klein vertrouwde omgeving ook makkelijker
gedeeld, want we hebben er allemaal belang bij dat het team goed draait. Dus je wil daar gewoon
productieve jongens op hebben. En het is nu al een hele grote winst dat we gewoon goeie jongens in
de ploeg hebben. Ik kan voor mijn eigen sub‐team spreken dat gewoon iedereen weet wat ie doet.
En dat is gewoon echt lekker. Je merkt mensen gaan zelf aan het werk, jij gaat daar heen, jij daar, ze
weten hoe ze moeten meten, weten wat er verwacht wordt… ja, da’s gewoon lekker.
A
Maar is ook de kracht van zelf organiseren he. Dat ook wanneer je dus iemand in het team hebt die
het even niet meer weet, die persoon mee kan nemen en ervoor kan zorgen iedereen in het team
mee kan nemen.
Maar na wat ik jou hoor zeggen he’ is het dan ook zo, doordat je langer in het netwerk zit en ziet wat
er mee gebeurd na jou werk, dat je er meer voldoening uit haalt?
B
Ik haal er zeker meer voldoening eruit. Ik heb ook het idee dat het uitmaakt, dat het belangrijk is
weet je wel. Dat we er iets beters van aan het maken zijn.
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A
Ah echt gaaf. Dit soort dingen vindt ik heel waardevol om te horen.
Zijn er nog andere dingen die je waardevol vindt om te benoemen?
B
Nou we hebben nu natuurlijk met de expert…. Ik ben nu senior dus wij dragen… je zegt het
inderdaad al ook het hoogste vlak, dat zei je zelf eigenlijk ook al heel goed, moet eigenlijk ook
groeien. Eigenlijk is het dat de junioren en de medioren doe kunnen goed groeien, want er zitten
seniors boven die hen begeleiden… maar wil het zelf organiserend team compleet worden, dan zit er
eigenlijk ook een expert. Alleen die expert, die mannen geven ook aan dat ze druk zijn. ik weet ook
wel het is ook druk, er is veel werk, er zijn een paar jongens die veel moeten verrichten, maar dat
loop eigenlijk nog niet helemaal zoals we zouden willen.
A
Maar als ze het druk hebben, zou het voor jou niet heel interessant zijn om met ze te werken en te
leren? Je bent senior, ik weet het niet, maar misschien wil je ooit wel de stap naar expert maken.
B
JA, zeker.
A
Als jij dan nu al met hun kan meelopen in het hoofdnet, vragen kan stellen en ervaring kan opdoen.
want op een gegeven moment kunnen zij dan, ook terwijl je nog senior bent jou om hulp vragen
voor in het hoofdnet. En uiteindelijk ook zelf aangeven dat je dat hoofdnet kent en klaar bent om die
stap verder te zetten.
B
Ja precies dat. En het is nu nog een beetje apart. Het is nog een beetje lastig om er een epxert… kijk
ze hoeven er ook niet altijd bij te zijn, ik snap ook wel dat ze ook ander werk hebben. Maar nu is het
eigenlijk nooit. We hadden dan gezegd, kunnen we dan ’s ochtends een keertje afspreken effe bij de
node. Dan kunnen we node inregelen, dat doen we dan zelf, maar ja die uplink, als daar dan een
aanpassing voor nodig is, kan de expert daar toegang tot de hub gelijk voor krijgen. Dat is eigenlijk
een beetje blijven liggen. Wim bos is betrokken als penvoerder. Dat is fijn he, die zet dan de wijken
in lijst. Dat is dan een beetje het oude concept. Hij is er nu wel al een paar keer bij de gesprekken
geweest net als Pieter de Ruijter. Maar in het veld mis ik daar nog wel wat in.
A
Je merkt dat ze er een beetje bij zijn zodra erover gesproken wordt, maar je wilt ze ook af en toe
naast je in het veld hebben.
B
Ja eigenlijk wel ja. En ik ben er een beetje bang voor dat ze dat zelf niet leuk gaan vinden.
A
Nou ik hoor dat ze in gebied 5 wel die kant op gaan. Dat experts af en toe in het Wijknet bezig zijn,
maar ook regiomannen meenemen het hoofdnet in.
Ik had begrepen dat er nu tussen de teams een contactmoment ingepland zou worden om te kijken
hoe doet de ander het en vice versa.
Dat zou mij heel waardevol lijken want dan kan je ook van elkaar gaan leren.
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B
Precies, precies.
En nu doe ik dat zelf ook wel eens he. Dan ga ik met een maatje die expert is mee. maar ja het
mooiste is als we dat een beetje in het ZOT kunnen verwerken.
En juist die slag, zit denk ik veel winst in. Dat iets wat nooit echt.. ja vroeger had je gewoon jongens
die een expert kende. Dat was dan heel klein, die hadden korte lijntjes, en dan werd het wel gefikst..
A
Maar dan was het dus dat e onderling familiair met elkaar om kon gaan en je kent elkaar ‘toevallig’,
maar het is niet ingebed in de organisatie.
B
Juist.
Dat is een beetje de oude manier van werken geweest. En het zou wel leuk zijn als we nu…..
Ik denk dat alle Seniors daarbij gebaat zijn, als een expert.. ook gewoon als er bv. een uitsluitsel over
de manier van werken. Dan is het best lekker als je een expert erbij hebt die ook gewoon altijd de
klachten heeft gehoord van alle jongens die tickets onterecht doorzetten naar expert team. Weetje,
gewoon effe een ongezouten mening van de expert erbij.
Dan heb je ok uitsluitsel he. Dan is het ook gewoon geen discussie meer. Dan is het ook gewoon van
he zo en zo gaan we het doen. en dat is prettig.
A
Ik heb nog 1 vraag toch nog. Dan ben je van me af :)
De rolverdeling binnen het team. Zijn jullie daar binnen het team mee bezig en denk jij dat die nu zo
optimaal mogelijk is?
B
We hebben tot op zekere hoogte rollen. hoe ik het zie is dat dat ik dus eigenlijk de rol heb USMS
Flevoland, Karim USMS 11.1 eindverantwoordelijk en Karim 11.4 eindverantwoordelijk. Voor 11.2 en
11.3, dus eigenlijk sub‐team 2 zijn dat dan Maurice en René. En de rest… ja we hebben natuurlijk
Mo. Mo die maakt de powerpointjes, dus die maakt mooie overzichten van de 20 megahertz wijken
weet je wel.
Dus dat is een mooie rol. Wat een blijvende rol is in die functie, daar wil ik wel wat mee. en Mo is
ook goed met de dingetjes bijhouden, met de administratie bijhouden dus daar is hij altijd over aan
het meedenken. Daar spreken we hem ook wel veel over. Dus dat is wel een duidelijke rol. De rest is
eigenlijk een beetje harde kern onderhoud hoe ik dat zie.
Dus dat is niet een hele specifieke persoonlijke rol voor ieder individu.
Maar Peter en Kries, dat zijn gewoon wat oudere mannen die al veel dienstjaren hebben en gewoon
altijd steady op het onderhoud draaien.
Kries doet bijvoorbeeld wijken aanmelden. Dus dat is wel een beetje zijn rol. Toch ook wel een
beetje de basis van de ploeg. Beetje overzicht houden van wie er allemaal zijn, op locatie zijn en
aansluiten bij de groep. Dat je altijd kan zeggen van nou sluit even bij Kries aan, hij weet wel wat de
planning is. Dan kan hij taken toewijzen op die manier.
En ik denk voor sommige jongens, Juniors, die moeten ook nog zelf.. je kan niet zomaar iedereen ook
een rol geven he..
A
Juist en rol moet je liggen. Wellicht is het dus ook een beetje ontdekken welke rollen er nou eigenlijk
zijn in zo’n ZOT. Wat zoeken we? Wat hebben we nodig? Welke rol past erbij? En wie ligt dat?
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B
Ja.nu hadden we dan met dat SPOC multi wifi. Dat had ik dan weer effe aangekaart. Van hey gebruik
mij dan ook daarvoor. Ik ben de SPOC. Escaleer dat dan ook bij mij. Dat scheelt, dan hoeft het niet
allemaal 6 afdelingen door. En dat zijn we nu dus ook aan het inventariseren voor de rest van het
team. En dat is nog niet eens zelf organiseren, maar doen we ook algemeen, maar dat komt dus ook
doordat je met dat zelf organiseren bezig bent, komt dat bedrijfsbreed weer naar boven. Merk je
gewoon dat we gaan zeggen van he.. zoals gisteren.. niemand wist dat ik SPOC was..
Ik ben Single Point Of Contact, maar niemand weet dat ik dat ben HA!
A
Dat is dus ook het stukje duidelijk het structuur. Dat de mensen om jou heen weten wat jou rol is.
Maar ik vind het gaaf. Ik heb je hele mooie dingen horen zeggen.
B
Ik ben er ook blij mee. ik ben blij met hoe het gaat, met de jongens… het is weer grip erop.. ik ben
gewoon blij dat ik voel dat ik weer op de juiste plek zit. Dat de we de juiste dingen doen en dat we
gewoon aandacht kunnen besteden, dat we ruimte hebben om dingen op te pakken. En dat is ook
voor de jongens…. De ervaring is gewoon positief. Ik bel ’s ochtends effe met die gasten. Ook als ze
in USMS zitten en dus in een ander sub‐team. Dan bel ik ze effe op. Zeg van he hoe is het gaat het
allemaal lukken vandaag. En soms is het van ja prima gaat wel goed komen en andere keer is het
vandaag heel druk kan je in Flevoland blijven.
Ik merk in dat soort dingen, dat loopt 180 graden anders dan voorheen.
En omdat ze ook weten, je wilt die USMS blijven reden, dat moet goed gaan, je bent niet meer
alleen. Het was toch altijd een beetje.. ja je was toch een beetje verdwenen/ van de kaart af. En ik
denk dat we daar echt stappen aan het zetten zijn.
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Bijlage AB – Interview II ervaringen technicians – deelproduct 3
A
Ik wilde graag heel globaal beginnen. Hoe heb jij tot zover het ZOT ervaren?
N
Het lastig om er niet positief over te worden eigenlijk.
A
Dan gaan we over naar de vraag wat jouw positieve ervaringen zijn
N
Wat ik op het moment ervaar, is dat voornamelijk de communicatie naar andere teams.. we waren
voorheen natuurlijk een regio team, expert team en dan zat er nog een penvoerder boven en een
HFC PM. Je merkt gewoon dat de communicatie tussen die verschillende groepjes eigenlijk gewoon
veel beter is geworden en dat bij sommige groepen, dus ook regio en expert bv.. die grens veel meer
vervaagt is. In dat opzicht merk ik dat we dingen veel sneller oppakken en oplossen. Dat ervaar ik als
heel erg positief.
A
Verder nog andere zaken dan de communicatie.
N
Ja. Eerst hadden we dat we gewoon een rooster van de teamleider krijgen en dat was wat je ging
doen. nu verzinnen we dat eigenlijk aan het einde van de week allemaal van wat gaan we volgende
week doen en daar hebben we zelf veel meer inbreng in. Dat vindt ik heel erg fijn. Daardoor is er ook
meer ruimte om eens met een andere afdeling mee te lopen. Dus bv. eens met een expert mee te
lopen om te kijken wat dat nou precies inhoud en daar ook ervaring in op te doen. en wadden
natuurlijk ook bij het onderhoud eerst een penvoerder boven. En je ziet nu dat die penvoerder is
komen te vervallen en dat het gewoon allemaal binnen het team zelf opgelost wordt. De
werkzaamheden zijn allemaal binnen het team komen te vallen. Verantwoordelijkheden ook. Ook
dat ervaar ik als heel positief.
A
Je zegt dat de rol van penvoerder vervalt. Daarvoor in de plaats is iemand met een coördinerende rol
die het contact met TO onderhoudt. Dat doe jij. Hoe ervaar je dat?
N
Ik vind dat eigenlijk heel erg leuk om het aanspreekpunt tussen het team en de andere afdelingen te
zijn. dus ik zit daar heel erg op mijn plek. Maar ik heb niet alle taken van de vorige penvoerder
overgenomen. Ik sta zelf niet altijd vast op onderhoud dus ik vindt het prima om te schakelen tussen
die afdelingen, maar ik ga niet ook nog eens al dat voorbereidende werk erbij doen want dan zit ik
echt alleen maar achter mijn computer en dat is niet wat ik wil. Ik wil dat contact met buiten niet
verliezen.
A
Tot zover heel positief. Zie jij momenteel ook verbeterpunten voor het ZOT?
N
Ja wat we nou maandag gaan proberen. We hebben nou eigenlijk voer weken, omdat het goed liep,
hebben we gewoon alles even hetzelfde gehouden. Maar nu gezegd misschien is het handig als we
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even iets gaan schuiven. Het reactief en proactieve zeg maar. Dat we de roosters toch maar eens
gaan aanpassen om te kijken hoe het loopt. Ja loopt dat niet dan kunnen we altijd nog beslissen om
het de week daarop weer anders te doen. maar gewoon heel even wat meer rouleren in der rollen
zeg maar, om ook ervaringen met collega‘s uit te kunnen wisselen.
A
Dus meerdere mensen die bepaalde werkzaamheden doorlopen en ook met elkaar in gesprek
kunnen gaan hoe ze de dingen doen.
Wil je dan ook gaan kijken of de rolverdeling dan duidelijker wordt?
N
Die rollen zijn op zich wel duidelijk. Hebben 1 iemand voor de planning. Ik ben dan aanspreekpunt
naar andere afdeling. Andere doen meer voorbereidende werkzaamheden. En lijk mij niet handig om
daarin al te gaan rouleren want we hebben net onze draai daarin gevonden en denk dat het handig
is om dat nog even door te zetten. Maar het is meer echt het werk zelf.
A
Dit is dan een verbeterslag en ik ga ervan uit dat jullie dan volgende week gaan kijken hoe jullie dat
ervaren hebben. Maar hebben jullie dan ook dat jullie wekelijks kijken hoe was afgelopen week?
Wat was goed, wat kon beter? En dat je dan de week daarop reflecteert.
N
Ja dat hebben we elke vrijdag.
Zo zijn we al tegen meerdere dingen aangelopen waarbij je tijdens zo’n overleg erachter komt van
joh wellicht is het handig om dit anders te proberen.
A
Zijn er nog andere verbeterpunten.
N
Lopen nog een beetje aan tegen de communicatie tussen het onderhoud en de storingen.
Wat we eigenlijk graag zouden willen zien is dat er vanuit de storingen gecommuniceerd wordt naar
onderhoud als er minder werk is om dan op onderhoud te gaan, en we zagen dat dat eigenlijk te
weinig gebeurd. Vandaar dat we nu gezegd hebben we zetten twee man extra op onderhoud en
mocht er dan op storingen meer nodig zijn dan kunnen we altijd nog opschalen. Dat hebben we dus
eigenlijk omgedraaid en ik ben heel erg benieuwd hoe dat maandag gaat lopen.
A
Zijn er aspecten van het ZOT wat je lastig vindt?
N
Wat ik in het begin een beetje lastig vond.. ik heb vrij snel die coördinerende rol op mij genomen, als
aanspreekpunt, maar wat ik altijd wel lastig vond, is dat als we dan in een meeting zaten dat
sommige collega’s niks zeiden en dat je dan geen feedback krijgt. Dat vond ik dan wel lastig.
Ik pak nu ook af en toe expres die stilt omdat het niet allemaal vanuit mij moet komen, maar soms
duurt het wel erg lang.
A
Waar denk je dat dit stilte vandaan komt?
Hebben mensen geen mening of voelen ze zich niet veilig om hun mening te uiten?
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N
Ik denk dat de meeste wel een mening hebben. Er zijn mensen die het allemaal wel prima vinden,
maar ik weet van een paar dat ze er wat van vinden maar die hoor je niet.
We hadden ook 1 collega die zijn mening niet deelde. Daar zijn zo’n 2 à 3 gesprekken aan besteed
voordat duidelijk werd wat hem nou dwars zat. Maar dan denk ik van ja was daar dan meteen mee
gekomen, want anders ettert dat maar door.
En nu geeft hij dan wel zijn mening, maar dan doet hij dat bij zo’n select groepje, en heb ik zo iets
van ben je dan bang om dat in een overleg te doen of is er wat aan de hand.
A
Heb jij in het overleg het gevoel dat je je mening en ideeën naar voren kan brengen, ongeacht wat
deze is, zonder dat mensen het je kwalijk nemen of je gek gaan aanstaren?
N
Ja, ik wel, daar heb ik geen moeite mee.
A
En denk je dat dat meer aan jou ligt of komt dat door de mensen om je heen?
N
Ik denk allebei.
Bij het verdelen van de rollen aan het begin waren er heel weinig mensen die naar de voorgrond
wilde treden. Dus ik had zoiets van jongens al jullie het niet willen dan doe ik het, ik vind het alleen
maar leuk. En dat
A
Hoe ervaar jij de verschillen tussen het ZOT en de situatie daarvoor?
N
Ja we kunnen er nu zelf veel meer input aan geven. Ik merk wel dat er meer tijd in gaat zitten en dat
ik meer met mijn werk bezig ben, maar ik haal er ook meer energie uit. Sowieso. Alleen maar
positief.
En wat betreft de penvoerder ben ik alleen maar blij dat die eruit is, want dat was eigenlijk alleen
maar een extra schakel tussen afdelingen die dinge vertraagde.
Voor al het schakelen tussen andere afdeling gaat nu veel makkelijker.
A
En los van de coördinerende rol die je op je hebt genomen?
N
Nou ik zit nu in wat meer overleggen en achter mijn computer :).
A
Je merkt gewoon dat er veel meer zaken moeten worden afgestemd, en dat ook worden, binnen het
team?
N
Ja.
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A
Merk je de toegevoegde waarde daarvan.
N
Ja echt heel erg. Los van die penvoerder eruit, we kunnen nu zelf ons rooster bepalen en veel
makkelijker schakelen. Bv. als er een keer ’s avonds om 7 uur ergens een storing is, zeg je jongens die
pak ik op, maar dan ben ik dan of dan net wat eerder weg. Dat schakelt gewoon veel makkelijker, je
hebt daar veel meer regie in. Werkt veel fijner vind ik.
A
En het startproces van de pilot, dus zeg maar de weg naar de pilot toe, was dat helemaal duidelijk
voor je?
N
Ja die eerste maandag wist ik niet zo goed wat er ging gebeuren en van mij verwacht werd. Maar we
hebben als team die vrijdag daarvoor al een meeting ingeschoten, de rollen verdeeld en ook al een
planning voor de week daarna gemaakt. Dus de eerste week werd er meteen contact gelegd met de
afdelingen en voor ons ging het eigenlijk allemaal heel erg natuurlijk.
A
Dus als je voor de start van de pilot een rolverdeling en planning voor de eerste week hebt, ga je
soepeler van start?
N
Dan weet i.i.g. waar iedereen die moet beginnen. De coördinator/ aanspreekpunt kan samen met
aanspreekpunt experts contact gaan leggen met een HFC PM bijvoorbeeld of met andere afdelingen.
De start is dan wat makkelijker denk ik.
A
En had je dan ook dat in de praktijk bepaalde aspecten van ZOT anders bent gaan zien dan hoe je dat
voor de start bij de informatievoorziening geïnterpreteerd had?
N
Het ligt op zich redelijk gelijk, er zij alleen een aantal dingen die wij van te voren niet voorzien
hadden en er toch bijgekomen zijn. we hadden bv. zakelijke klanten die een storing hadden die heel
lang bleven liggen omdat, ja, niemand eigenlijk de voorkeur had om die te bezoeken. Vinden ze niet
leuk ofzo. Dus heb dat een keer op een vrijdag benoemt, van jongens, ik zie dat dat te lang blijft
liggen, het zit buiten SLA. Is het een idee om iemand verantwoordelijk te maken voor die afspraken
inplannen. Dan hoef je het nog niet eens zelf te doen, maar dan heb jij het contact met die klanten,
zet je het in het rooster en stem je met collega’s af wie gaat.
Toe merkte ik dat dat positief opgevangen en opgelost werd, maar was van te voren geen rekening
mee gehouden. Zo loop je gaandeweg tegen problemen aan en kom je met oplossingen. En daar zijn
we zeker nog niet klaar mee.
A
Zijn er nog andere waardevolle zaken om mee te nemen voor een volgende fase die je wil/kan
benoemen?
N
Het enige waar we als team nog een beetje tegenaanlopen is dat we het lastig vinden om een
rapportage te draaien. We weten niet zo goed wat we aan moeten leveren.
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Maar ze zijn geloof ik nog bezig met een programma met het technisch paspoort.
A
Dus de duidelijkheid in wat er gerapporteerd moet worden zou helpen aan de start.
N
Je dat is voor ons nog niet helemaal duidelijk, maar volgens mij is het voor Marc ook nog niet
helemaal duidelijk. Dus dat is nog even een dingetje.
En wij zijn begonnen met het idee dat we in twee gebieden met twee teams zouden werken, maar
dat is ons team eigenlijk nooit zo gestart. Wij zien onszelf niet als twee sub‐teams, maar 1 groot
team. Wat je anders heb is dat je ook veel dubbele rollen krijgt.
Je hebt dan 2 coördinators, 2 planners…
Dan ben je eigenlijk voor 6 à 7 man dubbel werk aan het doen.
Het andere gebied werkt wel in 2 teams, maar bij ons werkte dat niet echt.
Iedereen rijd over het hele gebied.
We passen ons wel aan aan wie waar woont, maar we zien alsnog dat als het ergens druk is, dat
iedereen die kant op gaat. Dus we werken niet echt met de grenzen van de sub‐teams.
A
Dus 1 team over de hele regio i.p.v. de regio te scheiden.
N
Ja. Het is wel zo dat ik dan aanspreekpunt ben voor de regio en Melvin voor de experts, dus dat is
nog wel een beetje gescheiden.
Maar we vullen allemaal gezamenlijk de planning in voor de hele regio en daar geeft 1 planner
invulling aan. We hebben niet 2 planners. We hebben wel back‐ups dat mocht er iemand wegvallen,
dat een ander weet hoe het zit.
A
Top. Bedankt voor de input tot zover. Zijn er nog andere zaken die je wil benoemen?
N
Nee niet echt. Ja dat het werk elke week af is en dat we dingen oplossen die anders waren blijven
liggen. Veel storingen gehad die of alleen maar ‘s ochtends vroeg of ’s avonds laat er waren en je
merkt dat die bereidheid om eens later door te gaan veel meer aanwezig is, mensen zijn gewoon
veel meer betrokken.
We hebben nu echt het idee ‘dit is mijn stukje netwerk en daar ben ik verantwoordelijk voor, dus dat
wil ik ook gewoon echt op orde hebben’.
En die bereidheid was er eerst niet.
A
Haal je nu ook meer voldoening eruit? Start je er met meer plezier aan?
N
Ja, ik zeker. Ik zat eigenlijk op een punt dat nog maar vrij weinig uitdaging in mijn werk had en die
heb ik toch wel weer teruggevonden in die coördinerende rol.
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Bijlage AC – Interview III ervaringen technicians – deelproduct 3
A
Hoe heb je tot zover het zot ervaren
R
Goed. Het is fijn dat je zelf een beetje de touwtjes in handen hebt. En de lijnen worden wat korter.
Ze maar qua aanmeldingen en bij werkzaamheden. Dat soort dingen. Het gaat allemaal gewoon wat
vloeiender. De regie zelf in handen. Dat is wel fijn.
A
Wat ervaar je als positief aan het ZOT
R
Ik denk dat het nog moet groeien he. We zijn nu 2 3 weken onderweg (4 weken ). Het moet nog
een beetje groeien, dat merk je wel. De lijnen worden wel steeds korter gemaakt. Dat ze echt nog
bezig zijn op de achtergrond om het te verbeteren en er komen nog wel wat dingen aan.
A
Je zegt zelf al ‘het moet nog groeien’. Wat zie jij als verbeterpunten?
R
Puur registratie denk ik. En dat is ook waar ze nu mee bezig zijn. Het is wel veel in de Excel
bestanden invullen. Wat powerpointjes maken. Voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden.
Fotootjes. Dat moet gewoon simpeler. Het administratieve.
A
Dus vaststellen wat je hebt gedaan, wat er met het netwerk gebeurd, met welke werkzaamheden je
bezig bent. Dat soort zaken?
R
Aanmelden, afmelden, wat heb je gedaan, hoe zit het netwerk eruit. Dat soort dingen ja.
A
En die verbeterpunten, wordt dat ook centraal in het team besproken, is iedereen daarmee bezig?
R
Ja. Dat speelt eigenlijk over het hele team. Ook hogerop vanuit HFC.
A
En als je dan gaat kijken naar de rolverdeling binnen het team, heb je dan het idee dat iedereen een
duidelijke rol heeft die die persoon ligt en dat ook de rest van het team ervan op de hoogte is wie
welke rol heeft?
R
Ja. Wij werken natuurlijk met kleine sub‐teampjes. Ik heb eigenlijk zeg maar de rollen verdeeld. Maar
ik kan niet iedereen een rol geven. Zo veel rollen zijn er niet. Met de tijd zullen we wel gaan
rouleren. Maar het zijn nu een beetje de mensen waarin ik ook het vertrouwen heb dat ze het ook
doen.
De een doet monitoren, de ander zorgt voor spullen, materialen, dat soort dingen. En sommige
mensen hebben geen specifieke rol.
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En ik betrap me er zelf op in het veld, dat ik dan wel eens het werk van een ander doe. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling :)
Dan zit ik in die bestanden te kijken en die zijn dan nog niet ingevuld en dan zit ik het zelf alweer in
te tikken.
Dan zeg ik het ook wel hoor van joh je moet het allemaal bijhouden..
A
Dat is ook wel een leuke om door te koppelen naar mijn volgende vraag. Zijn er zaken in het ZOT die
je lastig vindt?
R
Eigenlijk niet moet ik zeggen.
Het is wel een beetje de manier zoals Ziggo werkt zeg maar.
Is al jaren zo. Het is puur het simpele van dat proces en wat ze nu ook wel gaan doen.
Die lijnen moeten korter, en dat zijn ze nu ook aan het doen.
A
En de teamleider is nu natuurlijk een coach geworden. Hoe ervaar je de samenwerking met die
coach?
R
Nou hij moet zijn eigen afzijdig houden. Dat weet ik. En dat doet hij ook wel, af en toe geeft hij effe
een tippie. Logisch weet je wel, je moet elkaar ook nog een beetje blijven sturen. Hij blijft ook
gewoon nog langs komen.
Hij is wel heel betrokken, maar hij mag veel niet zelf natuurlijk. We moeten het nu zelf gaan doen he.
A
Hij kan natuurlijk niet meer de regie pakken he. Hij kan wel adviseren en vragen stellen, maar hij zal
je niet meer vertellen wat je moet doen. Vindt je dat lastig?
B
Nee ik vind dat prima weet je. Ik weet dat ik altijd op hem kan rekenen. Ik kan altijd naar hem
terugkoppelen en vragen om advies. Dat is allemaal hartstikke goed.
A
Oké top. We zitten nu op ongeveer de vierde week waar zit voor jou het verschil tussen nu in het
ZOT en een maand geleden in de oude situatie?
B
De mensen zijn meer betrokken. Het gevoel is ander en dat merk je. Voorheen was het oké je staat
ingepland op onderhoud. En de een vond dat wel leuk en de ander niet. Je merkt dat ze nu meer
betrokken zijn, ook omdat sommige nu een rol hebben en dan wordt je betrokkenheid groter. Dat
speelt echt. Anders had je mensen die dachten van nou ik kijk wel wat we gaan doen. achterover
zitten en wachten zeg maar. En dat haal je wel weg op deze manier.
A
En stel de personen die nu niet in het ZOT zaten hadden er wel in gezeten, denk je dat zij zich dan
ook meer betrokken hadden gevoeld?
R
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Ja denk het wel. Zeker als je ze een rol heeft.
A
Dus je zegt zodra iemand een rol heeft, zal de betrokkenheid omhoog gaan.
R
Ja, ik weet uit ervaring als iemand zeg maar heel negatief is en overal op tegen, dat zit er dan zo
ingebakken, maar als je iemand een rol geeft en je laat hem ergens verantwoordelijk voor zijn, dan
draait dat 360 graden (ja hij zei 360 graden) om. Ineens zijn ze wel betrokken en is het belangrijk. Zo
werkt dat he bij een mens.
A
Dat is heel mooi. Wat doe je zelf nu echt anders in dit team, vergeleken met een paar weken terug.
R
Nou ik was eerst altijd al de verantwoordelijke en het aanspreekpunt voor onderhoud. Ik zat er
alleen niet altijd op natuurlijk. Verschil is nu dat ik er langere tijd op zit, en zeg maar nu minder
gestuurd wordt qua werk. We mogen echt zelf bepalen waar we aan het werk gaan. Ik denk dat dat
wel het grootste verschil is. Dat we echt bezig zijn waar het nodig is en niet omdat het op de lijst
staat.
A
Ervoor je dat ook zo met andere afdelingen? Dat je zelf kan bepalen hoe of wat?
R
Ja
A
Als je kijkt naar de start van het zelf organiserend werken, dus niet alleen 22 maart, maar ook de
aanloop daar naar toe, de informatievoorziening, zijn er dan dingen die je van te voren anders had
geïnterpreteerd aan zelf organiseren dan nu?
R
Ik vond, zeg maar, de weg der naar toe…. De informatie was vrij nihil voor ons. Het was niet echt
duidelijk van wat gaan we nou doen en hoe gaan we het doen?
Ja je bent zelf organiserend… het kwam er op neer, dat als je iets vroeg, dat ze zeiden van ja daarom
ben je zelf organiserend dus dat moet je zelf….. maar ja soms dan wil je leidraad hebben zodat je
ongeveer wel weet waar je naartoe moet. Wat willen ze? Uiteindelijk willen ze wat zien, willen ze
resultaat zien. En die informatie was in het begin vrij nihil.
A
We hadden voor onszelf al gesteld dat we eerder moeten gaan informeren, maar de inhoud van de
informatie kan dus ook uitgebreider?
R
Ja
A
Zou je voorbeelden kunnen noemen. Welke info was prettig geweest om voor de start te hebben?
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Bijvoorbeeld dat je echt zelf je wijken aan gaat melden, zelf je werk gaat zoeken… hier en daar vielen
er weleens wat dingetjes als ze wat zeiden, maar het was niet heel duidelijk in de zin van dit is het en
dit gaan we doen.
Het was van we gaan jullie loslaten en jullie gaan het zelf doen. ik zou wel iets meer info willen
hebben. Kijk nu heb je dat ook, alleen moest dat even groeien.
A
Je hebt het nu meer in de praktijk moeten ervaren. Denk je dat alles sneller op zijn plek was gevallen
als je meer info in het begin had gehad.
R
Dat denk ik wel ja.
A
Zijn er verder dingen waarvan je denkt dat daar bij een volgende fase beter invulling aan gegeven
kan worden?
R
Goeie vraag. Zou het zo 1 2 3 niet kunnen bedenken.
A
Misschien dubbelop, maar zijn er andere zaken die je nog waardevol vindt om te benoemen?
R
Nee eigenlijk niet. Zoals het gaat is ook wel wat ik er van had verwacht.
Ik doe dit natuurlijk al erg lang en ik heb wel eens eerder voor twee jaar onderhoud gedaan, het was
geen verassing zeg maar. Ik ken de wegen. Dat helpt wel.
A
Top. Dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en input.
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Bijlage AD – Interview IV ervaringen technicians – deelproduct 3
A
Hoe heb je tot nu toe ZOT ervaren?
W
De opstart vond ik een beetje lastig. De regio heeft een overleg gehad met wie er allemaal in zouden
komen en hoe ze het zouden doen, en eigenlijk zijn we daar als expert een beetje buiten gehouden.
Vond ik eigenlijk wel lastig, want op een gegeven moment stap je erin en dan weet je niet precies
wie wat doet.
Langzamerhand begint het wel te lopen.
Wat mij betreft ga ik waarschijnlijk iets te snel want ik wilde eigenlijk het preventief onderhoud
helemaal schrappen gelijk al. Dat schijnt niet te kunnen want dat wordt aangestuurd door Fixet. Die
hebben daar ene budget voor vrijgegeven dus dat was iets te ambitieus denk ik.
Ik denk wel dat dat uiteindelijk gaat gebeuren, alleen ja, het is even wennen.
Ik heb waarschijnlijk toch iets meer tijd nodig om alles een beetje onder de knie te krijgen maar het
lukt wel. Het gaat de goede kant.
Aan de jongens ligt het niet. Die zijn enthousiast en dat is mooi om te zien. Hebben vragen, zijn
enthousiast. Dat is leuk om mee te maken.
A
Wat voor positieve dingen ben je tegengekomen.
W
Dat ze er vol voor gaan en echt zelf organiserend willen zijn.
Dat is gewoon mooi om te zien. Moeilijk uit te leggen, maar dat voel je gewoon.
Hoef er niet veel voor te doen naast een beetje begeleiden.
Struggle zelf nog een beetje met indelen en planning en teams enzo. Ben daar niet zo thuis is maar
probeer dat een beetje op orde te krijgen met de jongens zodat ze daarin een planning kunnen
zetten.
Heb overlegd met het andere team in Breda. Dat geeft ook wel verhelderende beelden. Dat is goed
om te doen. die jongens in Breda staan er ook vol in.
Die hebben, vind ik zelf, al iets beter voor elkaar dan wij. Ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien
een beter start gehad ofzo, ik weet het niet.
A
Dat is ook de vraag dan he, wat waren de inzichten van dat team aan het begin.
W
Ja die inzichten kwamen bij mij wat later. Misschien dat ik ze nu nog steeds niet allemaal mijn
netvlies heb, maar gaandeweg leer je daar alleen maar van.
Voor mij ook een uitdaging en leuk om te doen.
A
Je benoemde net dat de start niet helemaal lekker is gegaan, dus dat is een belangrijk verbeterpunt,
maar ben je nog andere verbeterpunten tegengekomen?
W
Vind ik moeilijk om aan te geven omdat ik er helemaal blanco in kwam. Ben er wel enthousiast over.
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Denk toch dat we in het begin er een klein beetje buiten gehouden zijn. weet niet hoe het komt,
geef verder ook niemand de schuld, het is gewoon een opstartprobleem geweest waarschijnlijk.
Maar dat is eigenlijk het grootste gevoel.
En doe en dan met Pieter en Manuel, maar die hebben er ook een beeld bij van wij snappen het ook
niet.
Ik wilde in het begin gewoon te veel denk ik. Ik wilde gelijk dat hele onderhoud op zijn kop gooien.
Maar ja dat heeft natuurlijk tijd nodig.
Maar goed negatieve dingen zou ik niet zo goed kunnen zeggen. Het is even wennen aan elkaar.
Daar heb je natuurlijk die tien weken voor, maar dan kom je erachter dat dat eigenlijk best wel kort
is.
A
Zit je nog steeds met vragen?
W
De grootste vraag is dat ik eventjes thuis wil raken in dat teams gebeuren. Heb ik nog niets zoveel
kijk op. Maar dat is meer voor mijzelf.
Naar de jongens toe heb ik alle vertrouwen dat dat goed gaat.
A
En als je kijkt naar de rolverdeling kijkt. Denk je dat die duidelijk en optimaal invulling aan gegeven is.
W
Ik moet zeggen dat ik daar nog geen namen op heb. In Breda hebben ze een heel schema gemaakt
met namen erbij. Daar wil ik nog even achterna gaan.
Om gewoon om op papier te hebben. De twee SPOCS die zijn mij wel bekend en daar communiceer
ik het meeste mee. in 11 zijn dat René en Karim.
Heb dat in opdracht van Karim een Excelletje van gemaakt, maar wil dat nog iets meer verfijnen. De
ins en outs van de rollen zeg maar.
Naast ZOT team ben ik ook nog penvoerder van Utrecht. Dus dat is er ook nog bij en dan nog mijn
eigen werk. Het is ook een beetje moeilijk voor mij om indelingen te maken.
En dan bv. dat 20 megahertz wat weer gaat veranderen en daar moet ik dan even op schakelen. Dat
gaan een beetje een abrupt zeg maar.
Het zijn veel veranderingen.
A
Mijn volgende vraag was welke aspecten van het zelf organiseren je lastig vind, maar dat is dit al een
beetje, klopt dat?
W
Ja dat is dan dat Teams gebeuren. Daar zou ik wat meer van willen weten. Daar wellicht samen met
iemand naar kijken.
A
Hoe ervaar jij de samenwerking met de coach?
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W
Ja tot nu toe gaat dat goed.
als je zelf organiseert heb je eigenlijk geen leider meer nodig. Kan dan wel een coach hebben die af
en toe aan de bel trekt, maar ik maak me daar niet echt zorgen om, maar soms vraag ik mij af of het
nog wel nodig is dat die er bij zit.
A
Maar de samenwerking wel goed?
W
Ja zeker. Nu wordt ik er wel bij betrokken. En dat is belangrijk, anders weet je niet alles. Als je elke
keer een stukje mist, mis je een heel stuk. Duurt een paar weken voordat je eenmaal hebt.
A
Wat zijn voor jou de verschillen tussen nu, in het ZOT, en een paar weken terug inde oude situatie.
Wat doe je anders?
W
Nou, ik heb ietsje minder werk gekregen daardoor. Ik zette ook altijd het werk uit en dat doen ze nu
zelf. Ik zet ze wel in het overzicht, maar dat is het.
Eerst mailde dit ik dat allemaal apart en dat hoeft nu niet meer.
A
En de invulling van je eigen werk?
W
Nou in het begin was ik er eigenlijk drukker mee. voor mij is het nu pas een beetje rustiger aan het
worden. omdat ik gewoon mijn eigen talen nog had. Toen was het nog veel organiseren, ook omdat
ik het nog niet helemaal wist. Was erg hectisch. Dat je je afvraagt wat ben ik aan het doen?’.
Maar nu gaat dat beter omdat ze bijna alles zelf oppakken. Hoef voor dat regioteam weinig te doen.
ik hoef ze niet meer ‘aan te sturen’.
Dat is een mooie ontwikkeling.
A
Je zei dat er in de startfase meer gecommuniceerd mocht worden van jou.
Maar zijn er in die starfase nou meer dingen die beter invulling gegeven had kunnen worden?

W
Nou de samenstelling van het team vind ik wel belangrijk. Dat je weet wie wat doet.
Voor de rest viel het wel mee. Het werk aan zich is niet veel aan veranderd. De organisatorische
kant.
Vond het jammer dat ik er aan het begin er niet helemaal bij was. Voor mijn gevoel loop ik twee
weken achter.
A
Wat zijn de vragen die je voor de start van de pilot beantwoord zou willen hebben? Dingen waarvan
je denk; ‘als ik dat had geweten, was ik beter van start gegaan’.
W
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In elk geval in het begin dat ze aan de jongens hebben gevraagd van wie wil het doen wat willen
jullie doen. en ik denk dat het andere ZOT team daar ook bij had moeten aanhaken. Dan had je twee
teams gehad met meningen. Dat was voor mij heel verhelderend geweest. Kijken hoe de ander er
naar kijkt. Want die anders zijn volgens mij weken verder voor mijn gevoel.
Dan had ik denk ik soepeler gelopen. Als je een paar mensen eerder bij elkaar te brengen om te
sparren.
Eigenlijk over alles. Kijken wat je van elkaar kan kopiëren.
A
Heb je nog andere dingen die je voor de volgende teams mee zou willen nemen.
W
Als die volgende teams gestart worden, richt alvast zo’n planning in voor de eerste week.
Dat het voorbereid is zeg maar.
Iedereen doet heb zijn eigen manier natuurlijk, maar dan is alles centraal.
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Bijlage AE – Discussie Network & B2B MT
Wat is doel van de pilot?
Niet leren. Doel ZOT is efficiënter en effectiever onderhoud doen.
Het middel is het ZOT.
En met de pilot gaan we kijken of we dat waar kunnen maken en hoe we het beter invulling kunnen
geven.
Dhr. Van Vliet
Vanuit de teams meer het geluid ‘laat ons maar even met rust, we regelen het zelf wel’ dan dat het
idee gewekt wordt dat ze met effectiviteit en efficiëntie bezig zijn.
Student
Ik merk dat, i.p.v. efficiëntie en effectiviteit, dat de technicians nog heel erg in de technische zaken
en de middeltjes zitten en daarover nadenken en nog niet heel erg procesmatig nadenken.
Voor volgende stap eerder bewustzijn bij de technicians creëren om procesmatig na te gaan denken
en niet in de technische zaken te blijven hangen.
Dhr. Van der Zalm
Als expertmanager de aansluiting met de coach(es) uit eigen regio opzoeken, het gesprek aangaan
en samen zoeken naar hoe de rolverdeling is. Is nog niet helemaal duidelijk.
Maar door dat contact wel het gevoel dat ik voldoende op de hoogte ben om met vragen om te
kunnen gaan, maar alsnog stuur ik bij sommige vragen experts door naar de coach.
Dhr. Hofstee
Aansluitend op input Alexander. Merk ook in projectgroep dat we met de inhoud bezig zijn en weinig
op de hoofdlijnen zitten. Wat je inde operatie ziet gebeuren, zie ik in de projectgroep ook gebeuren
Mevr. Wensing
ene kant gaat veel door mijn hoofd. Andere kant. Jongens, we zijn twee en een halve week bezig..
wat willen we..
wat steeds door mijn hoofd gaat is dat loslaten erg moeilijk is. Ik begrijp wat peter zegt. Vindt de
aanpak van Theo erg goed.
Ik maak mij zorgen om de doelstelling. ZOT is een middel, waar ik heel erg in geloof, lat dat duidelijk
zijn. maar het gaat om de efficiëntie en effectiviteit.
Soms erg aan het vechten met eigen gevoel ‘laten we niet te veel los?’, ‘hebben we de kaders wel
scherp en strak gezet?’.
Ik begrijp de zorg van de teamleiders en manager expert teams. Heb ik totaal niet aan gedacht.
Zelf denk ik;
a. We gaan niet de in home bezoeken uitbesteden. Is niet de strategie
b. Ja onderhoud is 16 teams, maar er is nog veel meer dan alleen onderhoud
c. Gaan we alles in ZOT doen? Geen idee. misschien wel helemaal niet
Er is geen enkele intentie om, middels ZOT, het aantal leidinggevende te verminderen. Wat wel kan
is dat je rol veranderd. Dat is nou eenmaal zo in een bedrijf wat in ontwikkeling is.
Zolang je bezig blijft met relevant zijn, hoef je je nooit zorgen te maken.
Veel in hoofd. Denk echt dat we op de goeie weg zijn, dat kunst is om los te laten, als leidinggevende
nauw contact te hebben met de coaches en doelstellingen en kaders rete scherp moeten stellen.
Bij een kind opvoeden wil je ze ook de ruimte geven om zich te ontwikkelen, maar er zijn wel
grenzen. Ik weet niet of we dat scherp hebben met elkaar.
Ik vind het spannend.
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Dhr. Hofstee
Training is geselecteerd. Eerste groep is half mei, tweede in juni. Was handig geweest als dat eerder
was geweest. Hadden we beter voor kunnen bereiden.
Waar we zijn volgens mij bezig met een complete cultuurverandering bij, in de vorm van ZOT, en
daar wordt naar mijn idee te weinig aandacht aan gegeven.
Andere manier van leidinggeven. Andere manier met mensen omgaan,
Mevr. Wensing
Je zegt cultuurverandering wordt te weinig aandacht aan besteed.
Waarom is dat zo in jou beleving.
Dhr. Hofstee
In ons bedrijf hebben we een programma gehad voor cultuurverandering. Dat werkt volgens mij niet
van boven naar beneden. Het moet in de operatie beginnen.
De technicians die eerst aangestuurd werd, bepaald nu zelf wat hij doet. Dat is 180 graden
andersom.
Een leidinggevende stuurde aan en zei wat er moest gebeuren. Die moet nu coachen. Dat is 180
graden andersom.
Ik denk dat het best handig is om met elkaar dat wat aan te doen
Mevr. Wensing
Waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat als we 2,4 weken week bezig zijn…
We hebben doel voor ogen. Weg van de geleidelijkheid. Start 2 teams. Evalueren. 2 teams erbij.
Regelmatig evalueren.
Zorgen dat we nu een apart programma willen starten om duidelijk te scheppen waarbij we van te
voren wisten dat er onduidelijkheid zou zijn.
Dhr. Hofstee
cultuurverandering en dat ik daar aandacht voor vraag is niet nieuw. Voor mijn gevoel gaan we 10
graden draaien. Ik denk dat het handig is dat je daarin begeleid wordt.
Mevr. Wensing
Daar hebben we toch training voor? Ik ben zoekende.
Dhr. Hofstee
Ik denk dat het middel ZOT, om efficiënter en effectiever te zijn, een gehele cultuurverandering van
medewerker tot leidinggevende teweer brengt. Kun je dat dan met een simpel trainingtje over ZOT
begeleiden? ik vraag het me af.
Dhr. van der Zalm
Wat zou je nog meer willen zien Marc? Wat is jouw idee daarbij?
Dhr. Hofstee
Een soort cultuurprogramma waarin wordt gezegd hoe belangrijk het is dat je verantwoordelijkheid
neemt. Of het nou als leidinggevende of als medewerker is.
Ik ben zoekende Theo.
Ik heb het antwoord ook niet.
We zijn heel procesmatig en opdracht gestuurd ingericht, en nu gaan we, heel zwart wit naar. Dit is
jullie gebied en jullie zij verantwoordelijk. Dat is echt heel anders.
Dhr. van der Zalm
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Cultuur is niet iets wat je kan trainen. Dat zijn we met zijn alle als organisatie.
Mijn gevoel is dat als je het constant over cultuurverandering hebt, dat je het voor mensen heel
groot maakt, terwijl deze mensen uiteindelijk met elkaar de cultuur bepalen. Dus ik denk dat je veel
meer de discussie moet bepalen. Ik denk dat je veel meer de discussie moet voeren hoe je met
elkaar omgaat met de mensen in het ZOT en wat hun rol is. Ik weet niet of je cultuur kan trainen.
Dhr. Hofstee
Ik ben het volledig met je eens. Ik denk dat ik dan naar iemand opzoek ben die dit soort discussies
begeleid.
Dhr. Buijs
Wat ik mis als ik hoor doelstelling, kaders, middel, cultuur, hebben we het in het begin ook gehad
over een stukje rapportagevorm. Heb gemerkt hoe moeilijk het is, vanuit mijn eigen ervaring, om
rapportages op de been te krijgen. Maar ik hoor het nu niet, en wel veel waarvan ik denk veel
monteurs denken, cijfertje is groen of rood. Klopt het dan dat ik nu te weinig hoor hoe het met de
netwerkprestatie is, zien ze het waar de ZOT’s zitten het beter dan de andere gebieden. Vragen die
denk ik kunnen helpen om in veel van deze discussies een antwoord te geven, maar volgens mij zit
daar nog een enorme uitdaging.
Dhr. Hofstee
Uitdaging is inderdaad enorm. Rapportagevraag ligt bij BICC. Is aan het ontwikkelen. Aantal zaken
moeten nog afgestemd worden. dan kan deze in de piot versie gaan draaien. Pilot verwachten we
eind deze/ begin volgende week.
Ook hier speelt de migratie met Qlik een rol. Zullen een paar weken hinder ondervinden.
Eind deze maand is de rapportage beschikbaar. Dan kunnen we zeggen hoe de gebieden er op
kwaliteit, cost 2 serve, qua onderhoud, bij staan.
Gelukkig zijn de rapportages te draaien o.b.v. data. Dus we kunnen een rapportage draaien in de
geschiedenis.
Dhr. Takken
Wat mark aankaartte over cultuur. Ik denk dat de coaches, en ik denk vooral niet dat we die bij de
teamleiders moeten laten, maar ook bij de managers expert team, om de club mee te nemen. Dat
die die cultuurslag moeten begrijpen. Ik zou voorstellen daar niet een te groot programma voor te
maken. In verleden paar keer opgezet vanuit de andere kant. Helemaal mislukt. Zei ja, deed nee.
Cultuurverandering zit h’m al in het operationele. Wat Jos zei, mis een stuk operationeel, als in laat
zien welk gebied als eerste opgepakt moet worden. laat ze aan je vragen waar de jongens zelf mee
bezig zijn. komen ze echt wel uit. En dan is het handig dat de coach weet wat hij moet doen. om te
coachen om die jongens een goeie richting te geven. Van ga hier eens vragen, of sluit daar eens aan.
Om mee te maken wat er bv. bij het team van Huib gebeurd. Ik noem maar wat.
Ik denk cultuur slag vooral bij de teamleiders en bij de manager expert team, niet te groot maken. En
het operationele, echt waar mannen en dame, dat gaat vanzelf lopen.
Die mannen zitten, in de operatie, hebben die vragen en willen het goed doen, dus dat gaat vanzelf
lopen en daar moeten we ze in ondersteunen.
Dhr. Hofstee
500% eens. Die grote cultuurprogramma’s werken niet. Doe operatie is bezig. Maar nu moeten wij
aan de slag met een stukje cultuurverandering. En ik ben net getipt door theo. Ik denk dat ik daar
een coach bij zoekt die ons helpt en dit soort discussies faciliteert om ons op 1 lijn te houden.
Ik een techneut, om netjes te zeggen, en geen discussieleider op dit soort punten. Ik zie wel veel,
maar ik vindt het best moeilijke discussie om het maar zo te zeggen.
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Dhr. Takken
Denk ook dat je daar misschien vanaf moet. Als je er trouwens al in zit. Niet de kar in je eentje
trekken of samen met Jan. Ik denk dat dat straks steeds meer verspreid raakt. Maar we moeten wel
die richting aangeven. Het gedachtegoed moet wel geborgd zijn om die effectiviteit goed neer te
zetten. En dat ZOT zo het middel is, op een bepaalde manier, met de inrichting per regio, om het zelf
in te richten. En met de juiste communicatie en coaching.
Nu 2,5 week op pad. Nu komen juist die vragen omhoog. Daar moeten we aan gaan werken.
Ik pak de tip op van Theo. Ik ga met Kelly zitten. Die schijnt de coach te zijn.
Dat zijn de kleine stappen die de cultuurbeweging al maken, zonder dat je er erg in hebt.
Mevr. Wening
Maar is het, want ik zit te denken. Een cultuur begint bij onszelf. Zo’n groot programma hebben we
al vaak gezien. Maar dit is toch precies wat er nodig is? Dat we regelmatig eens een rondje hebben.
Waar lopen we tegenaan.
Dat Peter nu leert van Theo en met Kelly gaat zitten omdat hij zicht niet realiseerde dat Kelly de
coach is. Dat is toch hoe we samen gaan groeien.
Ik denk wel, wat in mijn hoofd blijft, is die onzekerheid van leidinggevende. Dat kan je als
management laten gaan, maat ik denk dat we daar wel wat mee moeten willen.
Dat we eens in een klein groepje moeten nadenken, wat is dan onze doel architectuur, of onze
doelorganisatie, maar misschien over twee jaar pas, maar waar willen we naartoe groeien?
Dat doen we eigenlijk te weinig.
Dhr. Hofstee
Lijkt mij goed idee. Zo hadden Alex en ik het ook in de voorbespreking aangegeven. Je zou je
doelorganisatie moeten hebben. Niet helemaal uitwerken maar wel duidelijk hebben zodat je als
organisatie weet waar we naartoe werken.
Wat Jan terecht aanhaalt. We willen kennisteams opzetten. Hoe wordt dat gezien?
Hoe ziet die regio organisatie eruit. Hoe zien die kennisteams in de regio organisatie eruit?
Gezamenlijk een beeld scheppen van waar we heen werken.
Mevr. Wensing
Maar ook of je onderhoud uit elkaar gaat trekken.. ik zie steeds meer tendens naar
ketenorganisaties. Misschien wel bij de ene workstream het onderhouden van de keten als keten. En
een keten in home bezoek. Daar lijkt het toch naartoe te gaan.
Dhr. Hofstee
Ik denk dat dit een hele waardevolle discussie is, die al heel veel oplost, maar we moeten deze ook
voeren met de regio teamleiders en de regiomanagers.
Die zijn hier een deel van
Mevr. Wensing
Zeker ook omdat die zorgen ook bij hen zitten.
Als ik hoor van ja in home wordt straks uitbesteed. Dat is wel bijzonder want het is geen onderwerp
straks bij ons op het MT. Maar blijkbaar leeft dat dus wel.
Dhr. Heijmans
In verleden ook al eens geopperd. Netwerkbedrijven en klantstoringen uitbesteden.
Ik heb ook gezegd. In het hele project is niet besproken dat we een afschakeling gaan doen van een
leidinggevend persoon. Helemaal niet. Maar toch leeft het.
[kort gesprek weg van de inhoud]

C2 VodafoneZiggo Internal

Afstudeerportfolio Alexander Witsel

Ik heb het zoveel mogelijk proberen te ontkrachten. Maar je gaat het toch aan elkaar koppelen.
Dingen die niet gerelateerd zijn over hun persoon, dan praat ik even over mijn eigen, dan gaat dat
aan je voorbij. Nu zie je dat je teamleden in een ander team moet zetten. Dat doet iets met je. Dat
gaat je persoonlijk aan.
En dan beginnen radars te draaien en gaan ze linken leggen.
Mevr. Wensing
Het is ook wel heel logisch dat wanneer je als teamleider een team heb, en je besteed mensen uit
naar een ander team, en je hebt er gevoelsmatig niets meer over te zeggen en ze komen bij jou met
vragen, en je hebt geen antwoord, da’s best lastig.
En toch vind ik de methode, dat is ook een stukje loslaten wat ik zelf lastig zou vinden, terwijl het
helemaal niet erg is om sommige dingen niet helemaal te weten, maar wel te weten waar je moet
zijn.
Dhr. Heijmans
m.b.t. preventief onderhoud. Dat moeten wij loslaten. Dan spreek ik even over mij persoonlijk, maar
sinds dat door Marc aangestuurd is met een SPOC uit mijn team, hoor ik, zie ik, of doe ik niks met
preventief onderhoud. Dus als ik dat helemaal losgelaten heb, en ook de mensen…
Mevr. Wensing
En wat voor gevoel geeft jou dat?
Dhr. Heijmans
Zelfde als wat Peter aangeeft. Dat doet iets met je. Ze blijven dan wel onder je en komen met vragen
waar ik misschien wat beter op antwoord kan geven dan Peter omdat ik ook in de projectgroep zit,
dus ik kan er wel een redelijk antwoord op geven, maar uiteindelijk moet ik dan ook verder loslaten
en vragen bij Jos Visser na te gaan, aangezien straks ook Tilburg aan de beurt komt.
Je ziet een verandering. Jos is dadelijk geen teamleider meer maar manager expert team. Hoe gaat
Jos dat dan doen. Waar gaat zijn taak van coach heen?
Dhr. Hofstee
Jos kiest ervoor om manager van het ZOT te blijven. Dus er komt ook een manager van een expert
team die coach van een zelf organiserend team is.
Dhr. Heijmans
We hebben 12 man HFC per expert gebied. 3 afstaan aan elke regio. In lijn blijf je verantwoordelijk
maar alle 12 mannen ben je dan kwijt. Zo voelt dat bij mij.
En wie daar dan dadelijk de coach van is, geeft mij wel een gevoel.
Dhr. Hofstee
Ik vind het fantastisch hoe je het zegt en benoemd, want dit is wel waar het om draait.
Dhr. Heijmans
Ja. Maar dat doet wel iets met een medewerker.
Mevr. Wensing – ja
Dhr. Hofstee – zeker
Mevr. Wensing
Maar het geeft niet allen jou een gevoel. Die medewerker zit zo van waar moet ik nou zijn?
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Jan is mijn baas. Jan gaat mij beoordelen…. Zit in een ander team.. wie wat hoe…
..Ik was vroeger heel erg tegen matrix organisaties… Dit ruikt naar matrix.
En toch moeten we erdoor en zullen we… in mijn persoonlijke mening is dat het straks heel fijn is dat
je straks coach bent van een gebied voor onderhoud. Punt.
Maar we zitten natuurlijk in zo’n overgangssituatie.
Dhr. Takken
Maar we gaan hem uitbreiden he. Het is niet alleen maar onderhoud.
Dhr. van der Zalm
Dan worden de teams ook kleiner dus dan heb je weer meer coaches nodig.
Mevr. Wensing
Maar ik geloof werkelijk niet dat je onbeperkt werk kan toevoegen aan een ZOT. Daar lijkt het
naartoe te gaan, maar ik denk dat je ZOT’s naast elkaar heb voor een bepaald gebied. En de ene kan
de focus hebben om het netwerk altijd clean te houden, een andere op home bezoeken en de derde
om het netwerk uit te bouwen whatever.
Start gesprek rol coach

Student
In het kader van allemaal op één lijn zitten. Wat verstaat men onder de rol van een coach?
Dhr. Takken
PT‐ ik wil wel beginnen. Ik vind dat je als coach zijnde klaar moet staan voor je mannen als ze vragen
hebben. Je moet gesprekken met ze aangaan om te kijken hoe zij in de wedstrijd zitten. Daarin ook
achterhalen hoe het operationeel gaat. Met wie heb je contact? Het totale plaatje bespreken van
waar zo’n knakker dan op dat moment in zit. Om daar, met je kennis van ZOT, hem de juiste bagage
mee te geven om de volgende stap te maken. En coachen is een vak he. Dat is echt een vak.
Dhr. van der Zalm
Ik ga voor een heel stuk met Peter mee. Maar ik ben niet van het pamperen. Ik vind ook dat je als
coach misschien wel als eerste vraag moet stellen ‘wat heb je er zelf aan gedaan?’. Ik denk dat dat
een hele belangrijke vraag is die je wel moet stellen, het is niet zo dat een coach de mensen moet
pamperen. Je wilt juist dat ze zelfstandig en zelf organiserend zijn. het is meer de mensen helpen zelf
het antwoord te zoeken en daarin te coachen. Niet om te zeggen ik zoek het wel voor je uit, maar ‘ga
eens met die en die praten want die kan jou misschien het antwoord geven’. En het is natuurlijk niet
zwart wit. Maar bij mij zou wel de eerste vraag zijn, met name bij houd coachen van ‘wat denk je
zelf’, ‘wat denk je zelf hoe je het kunt oplossen’, wat heb je van mij nodig om het op te lossen’.
Dhr. Hanning
BH – ik ga sowieso met Theo mee, maar een coach staat sowieso aan de zijlijn he. Een coach zorgt
dat hij de juiste mensen op de juiste plek heb staan en die mensen, die vormen het team. En zo
coach ik mijn team ook. Als er problemen zijn, dan komen ze bij mij, maar ik laat ze heel erg los. Pas
als er shit is, dan ga ik ingrijpen als coach. Die gene moet een rooie kaart krijgen bijvoorbeeld.
Begrijp je me ongeveer?
Het is een heel simpel potje voetballen als je het zo wil bekijken. Het is wel een team. Je hebt een
team neer te zetten, en zij moeten eruit zien te komen. En lukt ze dat niet, dan pas komen ze bij de
coach.
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MH – dat is ook een beetje de filosofie die wij zegmaar hanteren. Coach staat langs de zijlijn. Het
voordeel van de coach is dat hij het spel ziet en dat hij de verschillende spelers ziet. Als je zelf in de
wedstrijd zit, dan maak je maar zo een fout die je niet overziet, maar de coach die ernaast staat wel.
BH – juist, maar he hebt een goede aanvoerder nodig Marc. Je hebt een goede aanvoerder in je
team nodig.
MH – Ja.
AW – je hebt een goede rolverdeling in je team nodig.
MH – ja dus naast een aanvoerder heb je een goede rolverdeling nodig. En je hebt nodig, die coach
die langs de zijlijn staat, en daar de vraag stelt, de medewerkers steeds weer vragen stelt, zodat ze
de volgende keren steeds minder vragen hebben om het maar netjes te zeggen. Of steeds meer zelf
gaan oplossen.
Dhr. Heijmans
JH – ik denk dat, ik persoonlijk spreek ik voor mezelf, ik al in die coachende rol zit, aangezien ik
eigenlijk niks voor de mannen regel. Alleen als er escalaties zijn of dingen waar ze niet uitkomen, dan
stuur ik ze de juiste weg op. Maar ik geef altijd bij die mannen aan, van jongens, regel het. Waar je
tegenaan loopt, regel het. Ga de organisatie in, zoek de contacten, bespreek het, schiet een
teamsessie in. Kom je er niet uit of je loopt tegen een muur aan, dan kom je bij mij en dan ga ik
nogmaals kijken of dat ik je kan helpen en anders escaleer ik het bij ons in het MT richting het hoger
management. Maar ze doen eigenlijk… ooit krijg ik mailwisseling waar ze dus niet uitkomen bij
iemand, die is al zo lang hebben ze zelf al ik weet niet hoeveel stappen doorlopen, dat je dat
helemaal door moet lezen. Ja en dan hebben ze verkeerde insteek gekozen, en dan probeer ik ze de
juiste richting…, maar ik probeer zoveel mogelijk bij die mannen te zeggen, en dus ook bij preventief
onderhoud, van jongens regel het. Heb je vragen, kaart het bij Marc aan of bij de SPOC. Kom je er
niet uit of je hebt een escalatie of weet ik wat, dan kom je bij mij.
Maar ik laat ze ook zoveel mogelijk los.
Dhr. van Vliet
JvV – ik zou eigenlijk een vraag terug willen stellen Alexander.
De opdracht die de coach heeft meegekregen, volgens mij kan je dat ook over meerdere assen doen.
Zowel productiviteit, als skills, als zijnde de teamvorming.
AW ‐ uitleg pls
JvV ‐ Je vraagt wat voor beeld hebben wij bij het coachen. Dus de rol die de coach heeft op het ZOT,
maar welke opdracht heeft de coach meegekregen. Heeft hij de opdracht meegekregen om als
coach verantwoordelijk te zijn voor de werking van het team. Dus je gaat kijken naar je rolverdeling,
je verschillende competenties in dat team. Wat hebben we nu nodig om dat team te laten werken.
Of voor de productiviteit die dat team moet leveren, en geven we ze dan ook de juiste tools mee om
daarop te kunnen coachen.
AW – daar wilde ik zo meteen op terug komen. Wat is nou eigenlijk de job van de coach. Dus dat is
voor mij de volgende.
JvV ‐ dan wacht ik die af, want dan zou ik mijn beeld daar graag op willen baseren.
Mevr. Wensing
PW ‐ Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik denk dat dat wat wij coach noemen, dat dat de toekomstige
manager is. Dat denk ik heel erg. Dus die is continu bezig om de beste versie van de mensen te
creëren in de werkomgeving. En dat betekent dat mensen een hoge mate van verantwoordelijkheid
krijgen, willen produceren, helder hebben wat ze moeten doen, helder ook hebben waar het
naartoe gaat, he, wat is de stip op de horizon. Dat zie ik als de nieuwe coach. De coaches voor nu,
die moeten helder hebben wat de doelstelling is met onderhoud, die moeten helder hebben dat het
ZOT een middel is, helder hebben wat de grenzen zijn, en daarin gaan zij de beste versie van elke
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medewerker neerzetten. Ik denk dat wij dat ook allemaal moeten doen als manager voor ons eigen
team. Dat daar geen verschil tussen zit. Dat is hoe ik er naar kijk.
JvV – dan wil ik hem toch vragen he. Is dat dan ook de rol die de coach op dit moment heeft
meegekregen. Want dit klink heel erg compleet, en hoe he eigenlijk zegt, dan ga je over meerdere
assen kan je gaan coachen om tot je doel te komen, maar dat is niet wat ik hoor op een moment dat
ik met een Jos of een Kelly praat. Dan hebben wij het natuurlijk wel over het
ondersteuningsgedeelte, maar dit komt er nog niet zo erg concreet in terug.
PW – en dan wil ik nog even iets toevoegen, coachen is dan niet ‘jij moet dat doen’, maar de vraag
stellen.
JvV – ja dus, hoe laat je het team echt werken.
MH – Jasper je hebt helemaal gelijk, maar we zijn ook bezig met een pilot en bezig met het
ontdekken hoe het moet. Dus dit is voor ons ook input. En wij hebben ons ook gerealiseerd dat we
eerst moeten bouwen aan het team, om vanuit dat gebouwde team verder naar de productie te
kunnen kijken. Je moet eerst dat team gaan vormen. Als je die niet hebt, dan ga je de productie ook
niet krijgen. Maar nu zit ik volgens mij Alexander zijn ding te doen.
JvV – maar dan toch he, die coach, die vormt het team. Zijn we dan niet verkeerd om bezig, dat we
eerst mensen in de positie hebben gezet van joh dit verwachten we van jullie, ga het maar uitvinden,
zonder dat we die rol van de coach daar dusdanig tegenover hebben gezet dat hij dat proces ook kan
gaan faciliteren
MH – we hebben dit zeker wel besproken, maar we hebben dit niet zo in detail uitgewerkt Jasper.
Dit is zelforganisatie en niet een uitgeschreven plan om het maar zo te zeggen.
PW – soms heb ik weleens het gevoel dat.. dit triggert mij wel, want misschien hebben wij, ik weet
het niet he, het zelf organiseren wel tot een soort nieuw doel verheven wordt. Dat toch een van de
leerpunten zou kunnen zijn, in deze evaluatie/brainstorm, dat je de rol van de coach heel concreet
maakt, dat we die kaders heel concreet maken, dat we de stip op de horizon heel concreet maken.
En daarbinnen.. ik kijk ook maar naar de kleinkinderen van Bert, die hebben geen kaders meer, die
hollen alle kanten op. Misschien is dat wel een heel goed leerpunt.
Dhr. Buijs
JB – ik wil dan nog op 1 ding even terugkomen en dat is het stukje training wat eerder werd
genoemd. De vraag was op een gegeven moment, ‘moet je niet eerst een training doen, en dan
ontwikkelen?’. Dat hoor ik nu ook. Moet je niet eerst een coach …..[?] en hem dan iets laten gaan
coachen. Ik denk dat in deze vorm, waarvoor gekozen is, ik denk ook redelijk bewust, zolang je nog
lang niet alles wist, ga je nu eerst, als vooraanstaand coach, het is nog maar even de vraag of het ook
echt een coach wordt, dingen gaat ervaren en dingen gaat ontdekken. Als je straks op een training
zit, ga je ook meer herkennen en kun je ook met je trainer feedback geven op datgene wat je ziet.
Anders krijg je weer zo’n bureau exercitie van wat is een coach. Wij sturen straks coaches naar
trainingen die een rugzakje op hebben. Of dat nou goede of slechte bagage is, maakt niks uit. En dat
vind ik ook met hoe ga je hun opvoeden eigenlijk, de coach, want dat is wat je wil, dat is ook een
heel stukje ervaring, want hoe werkt dat binnen VodafoneZiggo. En we hebben nu heel mooi 1
stukje gepakt, onderhoud, maar geen nieuwwerk, geen ander werk, maar alleen maar een andere
aanvliegroute.
En dan richting de vraag van hoe zie jij een coach, dan zou ik echt zeggen van richting zo’n training,
ga ervaren, ga zien waar je je bevindt, en bepaal daarin ook zelf organiserend steeds meer je rol
MH – de eerste gedachte was om eerst de training te doen. toe kwamen we wat inde knel met het
aanvragen en selecteren van de training. Dat duurde samen 12 weken en was na onze startdatum.
Toen hebben we jou redenatie laten zegevieren. Laten we ervaring opdoen en met die ervaring
straks de training gaan volgen, want dan heb je ook wat in te brengen. Dan heb je misschien ook wat
af te leren, maar dan heb je het wel over concrete dingen.
Student
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voor mij is het stukje coachen het laten ontwikkelen van mensen, waarbij ik denk dat de connectie
naar de sport die eerder gelegd werd heel waardevol is. Als ik het dan naar mezelf vertaal in mijn rol
als trainer/coach bij het RTC badminton in Almere, is dat ik probleemoplossend vermogen bij mijn
spelers wil creëren, om ervoor te zorgen dat wanneer zij in die wedstrijd zitten zelf de juiste
beslissingen kunnen nemen om dat punt te scoren. Tuurlijk zijn er momenten tijdens de wedstrijd
waarop je aanwijzingen geeft, maar tijdens de training probeer je dat probleemoplossend vermogen
te ontwikkelen door vragen en wedervragen te stellen. En dat is dus de vraag, hoe zou je het zelf
aanpakken?
En daarbij dus niet controleren, maar vragen naar de reden voor de keuze van een bepaalde weg.
Wat was je doel daarachter? Met welke beslissingen ben je hier gekomen?
Om dan in te gaan op de vraag van Jasper. Wat is dan de job van de coach? Dat is denk ik het
creëren van een collectief brein. Dat het team gezamenlijk beslissingen kan maken, problemen kan
oplossen en gezamenlijk hun telkens uitbreid door van elkaar te leren.
JvV – misschien kan ik daar dan meteen even op reageren Alexander, want dat is niet helemaal een
antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, en ik denk dat daar precies het verschil zit, waarom we
deze hele discussie op deze manier vorm kunnen geven. En mijn vraag was welke opdracht hebben
we ze meegegeven en niet wat vinden we allemaal. Zonder op enige wijze bot over te komen he,
want ik denk dat het heel goed is dat we deze discussie voeren. Ik denk alleen dat we ook een hele
heldere afkadering nodig hebben van ‘wat is een ieder zijn rol en hoe verhoud zich dat tot het doel
wat we hebben?’.
MH – Jasper ze hebben geen opdracht meegekregen, want hebben het in het hele kader gezet van
zelf organiseren en ontdekken hoe het nou precies moet. We hebben wel gezegd. Laten we nou
eerst beginnen.. we hebben natuurlijk mensen geselecteerd uit de opgave van mensen die het
zouden willen. Dan krijg je niet iedereen aangeboden die je zelf ook graag zou willen. Dan heb je een
volume mensen van wie je een team moet gaan bouwen en zonder een dashboard te hebben, wat
pas over een maand in de lucht komt, hebben we gezegd we gaan dus beginnen met het bouwen
van een team, en als dat team er staat, dan kunnen we naar de productie en die efficiëntie gaan
kijken, de slag die daarna komen. Dat zijn de stappen de erin zitten. En heel plat gezegd, we hebben
ze geen opdracht meegegeven, omdat dit de pilot is waarin we willen ontdekken hoe het zou
moeten gaan.
PW – maar toch he, want dat wisten we he, die keuze hebben we bewust gemaakt, en dan kom je
drie weken later in een nou dan gaan we eens kijken. Toch zit ik echt te denken of je die coachrol
niet helder moet beschrijven. Of beschrijven.. of dat heel helder moet maken. Wat wordt er nou
verwacht als coach?
MH – Pauline, ik denk dat je daar, met de inzichten die we nu hebben. Daar 500% gelijk in hebt, want
dat zijn degenen die het straks moeten gaan doen. dat zijn 16 man of vrouw, die het tot een succes
moeten maken. Dus ja, je hebt helemaal gelijk, en die club moet ontzettend veel aandacht krijgen. Ik
heb het eerder gezegd, maar ik denk, en dat is mijn persoonlijke mening, dat je dat niet zou moeten
willen combineren met een leidinggevende functie.
PW – ja dat is dan de volgende stap.
MH ‐ want als je het er weer bij doet he, erbij blijft doen, dan weet ik niet of je de aandacht die je
het moet geven wel kunt geven en daar tijd voldoende voor hebt.
PW – ik snap waarom je dat zegt. Maar ik denk dat zou dan een mogelijke volgende stap kunnen zijn,
wat haalbaar is.
Maar ik vind dit wel een heel mooi leerpunt, dat we eigenlijk zeggen van weetje die coach rol in zo’n
cruciale rol. Je moet heel helder hebben.
Mijn gevoeld is dat zelf organiseren bijna een doel op zich wordt, en loslaten wordt een doel op zich.
Maar het is juist niet loslaten en juist wel coachen.
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MH – daarom benoemde ik dat in het begin ook heel duidelijk, tot hoever laat je los. Ik denk niet dat
coachen loslaten is, maar leidinggeven op een andere manier. Niet meer als dat. Meer op een
manier van vragen stellen, mensen zich laten ontwikkelen. Dus anders leiding geven. En we noemen
het coachen.
PW – ja en eigenlijk he hebben we het elke keer over anders leidinggeven, maar ik denk dat we
binnen I&M ook al leidinggevende hebben die het misschien op deze manier al doen he.

Bijlage AF ‐ Resultaat brainstorm Network & B2B MT
Doel:
Niet leren. Efficiënter en effectiever onderhoud doen.
Het middel is het ZOT.
En met de pilot gaan we kijken of we dat waar kunnen maken en hoe we het beter invulling kunnen
geven.
Dit moeten we blijven benoemen (Pauline)
Pauline over zorg leidinggevenden:
Er is geen enkele intentie om, middels ZOT, het aantal leidinggevende te verminderen. Wat wel kan
is dat je rol veranderd.
‐ Als manager expert team aansluiting met de coaches zoeken en zelf ermee in gesprek gaan.
(Theo)
‐ Beter het doel communiceren. Doel = efficiëntie en effectiviteit verbeteren. ZOT = een
middel wat we inzetten en waar we in geloven. In de pilot kijken we hoe ZOT bijdraagt aan e
& e en hoe we steeds kunnen verbeteren (Pauline)
‐ Laten we niet te veel los? Staan de kaders wel scherp genoeg? (Pauline)
‐ Cultuurverandering.
o Veel meer de discussie voeren met elkaar [wie begeleid dit?]. Cultuur zijn we met zijn
alle, dat kan je niet trainen/ De mensen maken de cultuur. Indien je continu
cultuurverandering benoemd, kan je het voor veel mensen te groot maken. (Theo)
o De coaches, bestaande uit zowel teamleiders als managers expert team, moeten de
cultuurslag begrijpen. Niet een groot programma. Cultuur zit h’m in het operationele
(Peter).
o Dit (sessie op 7 april) is toch precies wat nodig is? Regelmatig een rondje hebben. Waar
lopen we tegenaan? (Pauline)
o Een soort onafhankelijke begeleiding tijdens de diverse discussies kan ons als
leidinggevers helpen (Marc)
‐ Mis het stuk operationeel. De rapportage. Welk gebied moet als eerste opgepakt worden?
Hoe is de netwerkprestatie?
‐ We moeten wat met die onzekerheid van de leidinggevende gaan doen (Pauline)
o Wat is onze doel architectuur / doel organisatie?
o “maar misschien over twee jaar pas, maar waar willen we naartoe groeien? Dat doen
we eigenlijk te weinig.”
‐ De discussie van 7 april ook voeren met de regioteams.
‐ Medewerkers afstaan aan een ander team. Dat geeft een bepaald gevoel, in de zin van; je
blijft verantwoordelijk in de lijn, maar de mannen ben je kwijt. (Jan)
o Gevoel leidinggevende; Ik sta mijn mensen af, raak ze kwijt en kan geen antwoord
geven op de vragen die ze stellen.
o Gevoel medewerker. Piet je is mijn baas en beoordeeld mij. Ik zit in een team van
Jantje… Waar moet ik heen?
Punt van aandacht bij uitbreiden
Willen we;
Disciplines(workstreams) toevoegen aan zelf organiserende teams. (multidisciplinair team)
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of
Zelf organiserende teams toevoegen aan disciplines (workstreams). (specialistisch team)

Bijlage AG – Resultaat enquêtes

Resultaat
enquêtes.xlsx
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Bijlage AH – Verantwoording vragen enquête
De eerste 21 vragen van de enquête meten teameffectiviteit aan de hand van vijf verschillende
pijlers. Deze pijlers zijn vastgesteld door VodafoneZiggo als de vijf onderdelen die bijdragen aan
teameffectiviteit. Dit zijn Individuele bijdrage, Teambalans, Doelstelling, Teamcontext en
Bedrijfscontext. De opzet van deze enquête is het resultaat van een VodafoneZiggo intern onderzoek
en is binnen VFZ gevalideerd. Het gebruik van deze enquête is gebeurd in overleg en afgestemd met
een HR Busines Partner binnen VodafoneZiggo.
Daarnaast heeft de enquête op verschillende punten raakvlak met de aspecten en indicatoren die
zijn benoemd in de vraagdefinitie en kennis die is opgedaan in het literatuuronderzoek. Zo komen de
indicatoren en kennis van het ‘team‐aspect’ op verschillende plekken terug in de enquête, namelijk;
‐ psychologische veiligheid (vraag 1, 2 & 17),
‐ duidelijkheid en structuur (vraag 5),
‐ betrouwbaarheid (vraag 6, 7 & 8),
‐ impact (vraag 19, 20 & 21),
‐ teamgrootte (vraag 14),
‐ randvoorwaarde; teamtaak hangt aan meetbare resultaten (vraag 11)
‐ eigen doelen stellen (vraag 9 & 12)
1. Andere teamgenoten waarderen mijn unieke vaardigheden
2. Communicatie in ons team is open en eerlijk; wij zijn bereid om te luisteren naar elkaars
meningen 'en ideeën', ook als deze afwijkend of anders is.
3. Ik heb de juiste skills om er voor te zorgen dat ons team goed functioneert (bijv.
communicatie‐, probleem‐oplossend denken‐ of functie‐specifieke technische skills)
4. Ik deel actief mijn kennis en beschikbare informatie met mijn teamgenoten om onze skills en
expertise te verbeteren
5. Het is voor mij volledig duidelijk wat mijn rol is in het team, wie er in mijn team zit en wat
hun rollen zijn
6. Mijn teamgenoten en ik nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het resultaat van het team
7. In ons team gedragen we ons coöperatief en ondersteunen we elkaar
8. Teamleden nemen zelf het initiatief om problemen onderling op te lossen zonder de coach
er in te betrekken
9. Als team stellen en halen wij uitdagende doelen en onze prioriteiten zijn duidelijk
gestructureerd
10. We vragen onszelf "Hoe kunnen we het morgen beter doen dan vandaag?"
11. We hebben duidelijke prestatienormen en weten hoe we success kunnen meten
12. We proberen onze prioriteiten zo te stellen dat deze bijdragen aan het behalen van de
doelen en ambities van het team
13. Mijn team werkt flexibel, we kunnen ons aanpassen aan veranderende behoeftes (van onze
klanten)
14. Ons team is goed ingericht en heeft de juiste grootte om onze doel te behalen
15. Als er problemen zijn in ons team, opent onze coach (people leader) proactief een discussie
om dit uit te praten
16. Onze coach biedt ons team de ondersteuning die ik nodig heb om succesvol te zijn
17. In ons team word je geprezen/erkend als je handelt vanuit team belang
18. Samenwerkingen met andere teams zijn productief, de moeite waard en leveren goede
resultaten op
19. Ons werk is in lijn met de doelen van VodafoneZiggo
20. Ik heb het idee dat ons bedrijf het goed doet en dat ik bijdraag aan het success
21. Ik ben er trots op om voor VodafoneZiggo te werken
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Naast de 21 vragen die gesteld zijn middels een Likertschaal, zijn er ook open vragen in de enquête
gesteld.
Vraag
Wat is volgens jou het doel van het team?

Wat had beter gekund in de voorbereiding naar
de pilot?
Hoe ervaar je de pilot op dit moment?
Wat gaat er volgens jou goed?
Zijn er zaken die beter kunnen of die je anders
zou willen zien, en zo ja, welke?
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Doel
Een zelf organiserend team dient een zelf
vastgesteld doel na te streven. Middels deze
vraag wordt gecontroleerd hoe dit leeft bij de
huidige teams. Aan de hand van de respons kan
bijgestuurd worden in de voorbereidingen op
de volgende fase.
Dataverzameling voor de follow‐up in het
opnemen van contact en informeren van de
nieuwe teams.
Input geven aan deelvraag 2 van deelproduct 3,
‘de pilot’.
Invulling geven aan deelvraag 1 van
deelproduct 3, ‘de pilot’.
Invulling geven aan deelvraag 3 van
deelproduct 3, ‘de pilot’.
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Bijlage AI – Verantwoording interviews
Interviewvragen technicians
Vraag
Hoe heb je tot zover het ZOT ervaren?

Doel
Invulling geven aan deelvraag 2 van de pilot.

Wat zijn tot zover de positieve punten?

Invulling geven aan deelvraag 2 van de pilot

Welke verbeterpunten zie je?
 Wordt dat centraal (op een specifiek
moment) met het team besproken? Wat
ging goed, wat kan volgende keer beter?

Invulling geven aan deelvragen 2 en 3 van de
pilot.
De koppelvraag is om te achterhalen of men,
gezien de observaties van de coaches,
verbeterpunten ook in het team aankaart
Hoe is daar nu invulling aan gegeven, hoe
wordt dit ervaren, kan dat naar de volgende
keer beter?
Vragen naar ervaring (deelvraag 2 pilot) en of
er ergens naar een volgende fase beter
invulling aan gegeven kan worden (deelvraag 3
pilot)
Invulling geven aan deelvraag 2 van de pilot

Rolverdeling in het team

Zijn er dingen waar je tegenaan loop/ lastig
vindt in het ZOT?

Hoe ervaar je de samenwerking met de coach>
 Merk je verschil nu het een coach is?
Wat zijn voor jou de verschillen tussen nu (in
het ZOT) en 4 weken terug in een normaal
team?
 Wat doe je nu anders?
Zijn er zaken die je voor de start anders had
geïnterpreteerd dan ze nu in de praktijk zijn?

Deelvraag 2 pilot. Informatie verkrijgen om
naar de stakeholder te kunnen infromeren wat
er nu anders gebeurd.
Om vervolgens de waarom vraag te stellen.
Invulling geven aan deelvraag 3 pilot.

Interviewvragen stakeholders die hebben bijgedragen aan het plan
Vraag
Doel
Aan welk onderdeel van het plan heeft u
Onderzoeken waar al invulling aan gegeven is
invulling gegeven?
en welke opinie men daarover heeft.
Wat zijn eisen/ zaken die niet mogen ontbreken Invulling geven aan wat volgens de
stakeholders de randvoorwaarden zijn.
die volgens u aan het project hangen?
Wat zijn uw verwachtingen?

Wat zijn uw wensen?
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Onderzoeken wat men van de verandering
denkt/verwacht & invulling geven aan
stakeholdersanalyse
Invulling geven aan stakeholdersanalyse
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Bijlage AJ – dataverzamelingsmethoden per deelvraag en bijbehorende meetinstrumenten
Deel‐
Deelvraag
product
1 Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die
vanuit de literatuur gesteld worden aan de
implementatie van zelf organiserende
teams?

Onderzoeksmethode Meetinstrument

X
Eerste zoektermen: Zelf organiseren(d team),
zelfsturing, zelfsturend team, teamformatie,
Literatuur‐onderzoek autonoom team, psychologische veiligheid, project
Aristotle, implementeren zelf organiserende teams.

Wat zijn de eisen en randvoorwaarden die
vanuit stakeholders gesteld worden aan de
Interviews
2
implementatie van zelf organiserende
teams?

Wat voor gevoel leeft er bij de deelnemers
en hoe zouden zij invulling geven aan de
3
communicatiestructuur en kennisdeling in
de pilot?
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Aan welk onderdeel van het plan heeft u invulling
gegeven?

Expert
Wat zijn eisen/ zaken die niet mogen ontbreken die managers
volgens u aan het project hangen?
(MT NW &
B2B)
Wat zijn uw verwachtingen?
Wat zijn uw wensen?
Wat is jullie mening over de huidge manier van
werken?

Plan

Pilot

Respondent

In hoeverre komt het praktijkproces, de
literatuur, de eisen en wensen van de
4 stakeholders en het plan zoals daar tot
dusver invulling aan is gegeven met elkaar
overeen?
1

Wat zouden jullie graag anders zien in het zelf
organiseren team?
Groeps‐interviews

Wat is jullie mening over het concept zelf
organiserende teams?

Technicians

Hoe zouden jullie invulling geven aan de
communicatiestructuur en kennisdeling binnen de
zelf organiserende teams?

Gegevens vergelijken

Enquête

Wat gaat er volgens jou goed?

Technicians
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Wat zijn de achievements uit fase 1 van de
pilot?

Participerende
observatie
Projectoverleg
Enquête
Interview
Interview
Interview
Interview

2

Hoe wordt zelf organiseren door de
Interview
verschillende betrokken partijen ervaren
en gaat de verandering de goede kant op?
Enquête

Enquête

Met welke zaken dient rekening gehouden
3 te worden bij de voorbereidingen van en
tijdens volgende fases?
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Interview

Projectleden
Hoe ervaar je de pilot op dit moment?
Hoe heb heb je het zelf organiserende team tot
zover ervaren?
Wat zijn tot zover de positieve punten?
Hoe ervaar je de samenwerking met de coach?
Merk je verschil nu het een coach is en geen
teamleider meer?
Wat zijn voor jou de verschillen tussen nu (in het
ZOT) en een paar weken terug in een normaal
team?‐‐> Wat doe je nu anders?

Technicians

21 likertvragen die teameffectiviteit meten a.d.h.v.
5 VodafoneZiggo Maatstaven. Met 1 moment aan
de start en 1 meetmoment aan het einde van de
pilot, kan gemeten worden over de technicians
zichzelf een hogere effectiviteit scoren naarmate ze
meer ervaring op hebben gedaan met zelf
organiseren.
Zijn er zaken die beter kunnen of die je anders zou
willen zien, en zo ja, welke?
Wat had beter gekund in de voorbereiding naar de
pilot?
Wat is volgens jou het doel van het team?
Welke verbeterpunten zie je?
Worden verbeterpunten centraal in het team
besproken?
Zijn er zaken die je voor de start anders had
geïnterpreteerd dan ze nu in de praktijk zijn?

Technicians
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Bijlage AK – Tussentijds functioneringsformulier
Bijlage AL ‐ Eindfunctioneringsformulier
Bijlage MO – Evaluatieformulier opdrachtgever
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Bijlage AN – De waarden van VodafoneZiggo

Een ambitie bereiken gaat niet vanzelf. Om alle collega's van VodafoneZiggo te stimuleren
doelgericht te werken, zijn er drie bedrijfswaarden vastgesteld.
Samen creëren we een cultuur waarin iedereen zich op zijn gemak voelt en zich kan ontwikkelen. De
bedrijfscultuur van VodafoneZiggo bestaat uit drie gemeenschappelijke waarden, die richting geven
aan onze keuzes en handelen: open up, team up, step up. Ze beschrijven wie we willen zijn als
bedrijf, hoe we onze strategie waarmaken en hoe we graag omgaan met elkaar én met onze klanten.
Wees eerlijk en optimistisch en sta open voor nieuwe connecties, ideeën
en situaties. Stap in de schoenen van collega's, deel je ervaringen en blijf
nieuwsgierig. Hoe meer je openstaat, hoe meer je leert.
Onze mensen zijn gedreven professionals, die met een open houding in de wereld staan. Zij willen
van elkaar leren, ongeacht de achtergrond of overtuiging die de ander heeft. Want mensen van
verschillende komaf en met uiteenlopende perspectieven zorgen samen voor rijkere ideeën en
betere resultaten.
We hechten dan ook waarde aan verschillen en behandelen iedereen gelijk. Zo hebben we een open
houding ten aanzien van mensen uit de LGBT+‐gemeenschap. Een goede man/vrouwbalans in de
organisatie leidt tot betere besluitvorming en stimuleert innovatie. In 2017 was 30% van onze
topmanagers een vrouw. Tot slot proberen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans te
bieden op een baan.
Sta klaar voor anderen en versterk elkaar. Vertrouw elkaar en waardeer
elkaars verschillen. Houd je aan je woord en vier successen met elkaar.
Hoe meer we met elkaar samenwerken, hoe meer we samen bereiken.
Verbindingen leggen zit in ons DNA. Dat doen we via vaste lijnen en mobiele netwerken, maar ook in
directe contacten. Met klanten en collega's. Dat is ons werk. Om dat goed te doen, creëren we de
optimale werkomstandigheden. Onze kantoren laten we inspirerend inrichten, om samenwerken,
creativiteit en productiviteit te stimuleren.
Onze medewerkers moeten ook buiten kantoor goed kunnen werken. Daarom beschikken de
meesten over een smartphone en een laptop met mobiele breedbandverbinding en Skype‐
mogelijkheid. Maar het zijn niet alleen de IT‐middelen die voor 'connected working' zorgen. Het is
vooral een manier van kijken naar werk, want werken dat doe je samen zonder dat je altijd samen
hoeft te zijn.
Stap uit je comfortzone en leg de lat hoog. Neem de leiding en stel
kwaliteit voorop, elke dag en voor elke klant. Hoe meer we bereiken, hoe
groter de waardering van onze klanten.

C2 VodafoneZiggo Internal

Afstudeerportfolio Alexander Witsel

Bijlage AO – Presentatie 3 maart 2021

Presentatie 3 maart
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Bijlage AP – Link naar organisatiewaarden en ‐doelstellingen
We doen een
naar
Om onze
nog beter te helpen, willen we de verantwoordelijkheid laag in de organisatie bij
vaste groepen technicians leggen. Hierdoor zal de beslissingsbevoegdheid dicht bij de klant komen
te liggen. Oftewel, we leggen de
daar neer waar de kennis, kunde en informatie zich
bevindt. Hierbij zal Nederland verdeeld worden in verschillende teams die elk de
verantwoordelijkheid voor een specifiek gebied dragen. We streven naar een gevoel van ‘trots’ voor
het eigen gebied binnen het team.
We willen voorkomen dat de klant ons nodig heeft, maar áls de klant last ondervindt, dan zijn we
daar zo snel mogelijk en lossen we het zo snel mogelijk op. We nemen de tijd voor de klant. Ook als
wij niet direct vóór de klant staan. We onderhouden het netwerk door problemen op te lossen of te
voorkomen en door gelijktijdig in het gebied om ons heen te kijken naar wat er nog meer aan de
hand is. We gaan pas weg als, aan het einde van de dag, de job klaar is en het netwerk in tiptop
conditie verkeerd.
Een team is beslissingsbevoegd met betrekking tot het eigen werkproces en
streeft een doel na, wat zij zelf hebben geformuleerd, binnen de kaders van de
organisatie. Hierbij zetten we in op
door middel van het
toepassen van
. We stellen een team in staat om data in te zien, zodat
zij, aan de hand van deze data en de specialistische kennis van hun gebied,
beslissingen kunnen nemen om hun doel(en) te bereiken.
We faciliteren in een
door teams samen te stellen bestaande uit
verschillende typen mensen. Van Junior tot en met Expert technicians. De
teamleden maken onderling een rolverdeling op basis van de theorie van
Belbin. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het netwerk in tiptop conditie
verkeerd en dat de klant continu is verbonden. Zo kunnen zij samen de
.
We doen een
door een teamsfeer te creëren waar veiligheid bestaat.
We streven ernaar dat de technicians zich in hun team op hun gemak voelen en
zich in een veilige omgeving bevinden waar (alternatieve) meningen en ideeën gedeeld kunnen
worden, vragen gesteld kunnen worden en teamleden open staan voor elkaars inbreng. Alle
stemmen dienen gehoord te worden. Juist de stemmen die je normaal gesproken niet zo snel zou
horen, maar wellicht wel hele waardevolle input hebben. Door naar elkaar te luisteren en open te
staan voor nieuwe ideeën kan een team continu verbeteren.
We gaan starten met een pilot waarin de eerste tien weken twee teams een zelforganiserende
werkwijze adopteren. Initieel gefocust op het onderhoud (preventief, proactief en reactief) van het
netwerk. Gaandeweg zal het team verbeteren, zelf organiserend worden en waar mogelijk nieuwe
werkstromen adopteren. We gaan tijdens de pilot uitproberen, ervaren en ons aanpassen op een
, waarbij we de omgeving betrekken en informeren. De bedoeling van de eerste tien
weken is ervaring opdoen en de eerste bouwblokken neerleggen voor het verdere
implementatietraject. Het uiteindelijke doel is dat de zelf organiserende teams alle werkstromen
geadopteerd hebben en zelf organiserend voor het netwerk zorgen.

Samen gaan we op weg naar deze

.
.
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Bijlage AQ – Verklarende woordenlijst

Team

Werkgroep
Onderhoud
Reactief
Proactief
Preventief
Correctief
USMS
Capdoc
Penvoerder
Performance coördinator
Regio
Sub‐regio
Wachtdienstgebied/waakdienst/
consignatiedienst
Coach

Psychologische veiligheid
Data driven
Data informed
Veegteam
Alarm
Storing
Fix blocker
ZTV
Regio technician
Expert technician
Rc
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Sterk van elkaar afhankelijk ‐ ze plannen werk, lossen
problemen op, nemen beslissingen en beoordelen de voortgang
in dienst van een specifiek project/proces. Teamleden hebben
elkaar nodig om het werk efficiënt, effectief en kwalitatief
hoogwaardig gedaan te krijgen.
Lage mate van onderlinge afhankelijkheid. Ze zijn gebaseerd op
organisatorische of bestuurlijke hiërarchie. Werkgroepen
kunnen periodiek bijeenkomen om informatie te horen en te
delen.
Alle activiteiten om het netwerk up en running te houden.
Incident en storingsoplossing (correctief) incl. ernstige
degradatie
Oplossen van Degradatie of wederkerende reactieve taken met
aansluitend preventief onderhoud (waar nodig) dit om reactief
te voorkomen (node niveau)
Het doen van onderhoud, performance gedreven, om pro actief
te voorkomen. (hub en alle node’ s)
Onderdeel van reactief
IT systeem voor ticketstructuur voor Problem, incident en
change proces binnen Technologie
Document, in regie van planning, waarmee de capaciteit van de
regioteams wordt toegekend aan de diverse werkstromen.
Oude naam voor Performance Coördinator
Operationele regievoerder/ aanspreekpunt, voor lokale team(s)
Het gebied van 1 team
Het gebied van een sub team
De structuur om, 7x24 de storingen en incidenten aan ons
netwerk en bij onze klanten op te lossen.
Persoon die een team ondersteund en faciliteert om elke dag
net iets beter te performen, door vragen, mensen aan het
denken te zetten.
De gevoel ruimte die het individu nodig heeft om zich veilig te
voelen en ook uit te spreken wat hij merkt, ziet en voelt, dit om
zaken beter te laten verlopen
Gestuurd door data
Vergleken met/ data ernaast gehouden
Team om de operatie te helpen bij kast en kabel handelingen
Over of onderscheiding van vooraf ingestelde een parameter
Afwijking van de gewenste situatie
Geregistreerde issue/afwijking van gewenste situatie
Ziggo Technische Voorschriften.
Technician werkzaam in het wijken, rapporterend aan een
TeamLeader
Technician werkzaam in het hoofd en wijknet, rapporterend aan
een Expertmanager
Regionaal centrum
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Lc
Cpe
Hub
Vtp
Senior,medior,junior
ONX
Kabeldegradatie
Kabelschade
Impulsreflectometer
Impulsreflectometer
Beeldkoffer/AMA310
True RMS Multimeter
True RMS Amperè tang
Spectrum Analyzer
Power Meter
OTDR
Optische Scope
Homes passed
Cost to serve
Quiver

CPD bronnen
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Lokaal Centrum
Customer Premises Equipment (modem, horizon, next box)
Centrale locatie in ons netwerk
Verkort Technisch pad
Skil van technicus
One expert, CATV meter
Afwijking van de karakteristieke impedantie van een kabel
Fysieke beschadiging van een kabel
Het vaststellen van kabel impedantie karakteristieken (tot 450
Mhz)
Time Domain reflecto metrie
Analoge CATV meter, niet meer in het assortiment
Root Mean Square meter die de echte effectieve waarde
aangeeft
Root Mean Square meter die de echte effectieve waarde
aangeeft, in dit geval stroom middels een ring om de kabel
Signalen voorkomend in een spectrum weergeven op een
beeldbuis
Een meter die het optische niveau (Power) op een glasvezel
Optical Time Domain Reflectie meter, een TDR voor glasvezel
Een Microscoop die het oppervlakte van een glasvezel (7 micro)
zichtbaar kan maken.
Aantal huizen/gebouwen met een AOP
Aantal huizen / gebouwen daadwerkelijk aangesloten
Kosten die we maken om het netwerk up en running te houden,
incl telefoon en TR
Meetinstrument die op basis van docis signaal analyse
misaanpassingen kan detecteren en middels loopijd de afstand
kan aangeven.
Common pad distortion, het is overspraak van tussen up en
downstream. bronnen zijn er niet, wel oorzaken tgv
misaanpassingen.
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Bijlage AR – Grafische weergave van verschil tussen de oude en nieuwe gebiedsindeling
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