
Inleiding	  
Onderhandelingen	   over	   en	   invoering	   van	   het	   veranderprogramma	   ‘bestemming:	   Klant’	   bij	   de	  
Nederlandse	   Spoorwegen	   vond	   plaats	   in	   de	   periode	   1998-‐2001	   en	   had	   een	   grote	   impact	   op	   de	  
onderneming,	  de	  politiek	  én	  de	  Nederlandse	  samenleving.	  	  In	  het	  kader	  van	  de	  cursus	  ‘Interventies	  
bij	  organisatieverandering’	  is	  het	  proefschrift	  ‘	  Commissaris	  op	  de	  Bestuurdersstoel’	  van	  S.C.	  Peij	  en	  
het	   boek	   ‘Verkeerd	   Spoor’	   van	   K.	  Wessels	   bestudeerd.	   In	   onderhavig	   verslag	  wordt	   de	   gang	   van	  
zaken	   rondom	   de	   onderhandelingen	   en	   de	   invoering	   van	   het	   veranderprogramma	   	   op	   basis	   van	  
bovenstaande	   bronnen	   geanalyseerd	   aan	   de	   hand	   van	   de	   gangbare	   theorie	   binnen	   de	  
organisatieontwikkeling	  en	  organisatieverandering.	  	  
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1.	  BESCHRIJVING	  VAN	  DE	  CASE	  

1.1	  Beschrijving	  van	  de	  organisatie	  	  
De	  Nederlandse	  Spoorwegen	  (NS)	  was	  sinds	  de	  jaren	  dertig	  een	  naamloze	  vennootschap	  met	  de	  
Rijksoverheid	  als	  enige	  aandeelhouder.	  Tot	  begin	  jaren	  90	  was	  het	  een	  ongedeeld	  spoorbedrijf	  
onder	  leiding	  van	  een	  hooofddirectie.	  Vanaf	  1992	  in	  de	  vorm	  van	  de	  NS	  Groep	  NV.	  (Peij	  (2005),	  
pp70-‐71).	  
	  
Verzelfstandiging	  vond	  plaats	  in	  de	  periode	  1992-‐1994	  waarbij	  een	  businessunit	  structuur	  werd	  
ingevoerd.	  Iedere	  businessunit	  kende	  zijn	  eigen	  directeur	  die	  rechtstreeks	  verantwoording	  
aflegde	  aan	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  NS	  stelde	  naast	  het	  reizigers-‐	  en	  goederenvervoer	  de	  vastgoed-‐
en	  stationsexploitatie	  als	  nieuwe	  kernactiviteiten	  vast:	  NS	  reizigers,	  NS	  Vastgoed	  en	  NS	  Stations.	  
(Peij	  (2005,	  p78).	  
	  
Vanaf	  1995	  tot	  2000	  zou	  de	  rijkssubsidie	  (ca.	  300	  miljoen	  gulden)	  voor	  exploitatie	  van	  de	  NS	  
geleidelijk	  worden	  teruggebracht	  naar	  nihil,	  waardoor	  NS	  een	  financieel	  zelfstandige	  
onderneming	  moest	  worden.	  	  De	  overheid	  wilde	  concurrentie	  op	  het	  spoor	  toestaan	  waardoor	  
een	  einde	  kwam	  aan	  de	  monopoliepositie	  van	  NS.	  Non-‐core	  bedrijven	  zoals	  NS	  reclamebedrijf,	  
Arbodienst,	  Holland	  Railconsult,	  Rail	  Infra	  Services	  en	  als	  laatste	  Telfort	  werden	  in	  deze	  tijd	  
verkocht.	  (Peij	  (2005),	  p80).	  

1.2	  Context	  &	  aanleiding	  	  
Onderzoek	  binnen	  NS	  uitgevoerd	  om	  te	  verzelfstandigen	  mondde	  uit	  in	  de	  veranderagenda	  
‘Sporen	  naar	  ‘96’:	  doelstelling	  was	  om	  per	  1	  januari	  1996	  te	  komen	  tot	  een	  marktconforme	  
zelfstandige	  organisatie	  met	  enerzijds	  bekende	  kostprijzen	  en	  anderzijds	  een	  management	  dat	  
in	  staat	  was	  een	  ondernemend	  bedrijf	  te	  runnen.	  (Peij,	  (2005),	  p78).	  
	  
Resultaatverbetering	  van	  de	  vervoersactiviteiten	  van	  NS	  Reizigers	  stond	  hierbij	  centraal.	  De	  
rendementseis	  (ROI)	  werd	  gesteld	  op	  10:	  op	  elke	  gulden	  die	  werd	  uitgegeven	  moest	  een	  
dubbeltje	  winst	  worden	  geboekt.	  (Wessels	  (2003),	  p29)	  
	  
De	  missie	  luidde:	  ‘Binnen	  10	  jaar	  tijd	  moet	  een	  stijging	  van	  50	  procent	  tot	  1,5	  miljoen	  reizigers	  
per	  dag	  worden	  gerealiseerd.	  Tevens	  moet	  de	  NS	  het	  beste	  spoorbedrijf	  van	  Europa	  worden’.	  
(Wessels,	  (2003)	  p10).	  Ter	  ondersteuning	  van	  de	  financiële	  zelfstandigheid	  was	  de	  missie	  
vastgelegd	  in	  het	  veranderprogramma	  ‘Bestemming:	  Klant’	  (1998-‐2001)	  	  welke	  centraal	  staat	  in	  
deze	  	  studie-‐opdracht.	  
	  
De	  NS	  was	  hiërarchisch	  en	  procesgeörienteerd	  ingericht,	  met	  een	  sterke	  blik	  naar	  binnen.	  De	  
horizontale	  loyaliteit	  tussen	  beroepsgroepen	  domineerde	  de	  verticale	  loyaliteit	  tussen	  
samenwerkende	  teams	  waardoor	  de	  aansturing	  van	  onder	  meer	  het	  reizend	  personeel	  werd	  
bemoeilijkt	  en	  personeelsvertegenwoordigingen	  zoals	  vakbonden	  en	  personeelscollectieven	  
machtig	  werden.	  (Wessels	  (2003),	  p107	  ).	  Intern	  was	  sprake	  van	  onder	  mer	  hoog	  ziekteverzuim	  
(10-‐20%),	  personeelsgebrek,	  achterstallig	  onderhoud	  en	  veiligheidsproblemen	  (Wessels	  (2003),	  
p163).	  
	  
NS	  had	  in	  die	  tijd	  te	  maken	  met	  een	  slecht	  imago:	  er	  was	  sprake	  van	  grote	  ontevredenheid	  onder	  
klanten,	  onvoldoende	  stiptheid	  op	  het	  spoor,	  onvoldoende	  rendement,	  	  een	  moeizame	  relatie	  
met	  de	  aandeelhouder	  (de	  overheid)	  en	  onvoldoende	  politiek	  krediet.	  	  (Peij	  (2005),	  p80).	  	  
	  
NS	  had	  te	  maken	  met	  de	  volgende	  stakeholders	  (Peij	  (2003),	  pp68-‐69):	  
1)	  de	  treinreiziger	  (vertegenwoordigd	  door	  belangenorganisaties	  zoals	  Rover,	  de	  Ouderenbond,	  
de	  Invalidenbond,	  de	  Consumentenbond	  en	  ANWB);	  
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2)	  de	  Rijksoverheid	  (vooral	  de	  minister	  van	  Verkeer	  en	  Waterstaat)	  in	  diverse	  rollen	  zoals	  
aandeelhouder,	  consessieverlener,	  beleidsmaker,	  regelmaker	  en	  waarborger	  van	  het	  publiek	  
belang;	  
3)	  het	  personeel,	  intern	  vertegenwoordigd	  door	  een	  (centrale)	  OR	  alsook	  door	  
zelforganiserende	  personeelscollectieven.	  Extern	  werd	  personeel	  vertegenwoordigd	  door	  
diverse	  categoriale	  vakbonden	  en	  ‘gewone’	  vakbonden	  zoals	  FNV	  en	  CNV;	  
4)	  diverse	  toeleveranciers	  van	  diensten,	  materieel	  etc.;	  
5)	  toekomstige	  concurrenten	  die	  ook	  reizigersvervoer	  op	  het	  spoor	  wilden	  verzorgen.	  

1.3	  Probleemstelling	  
Hoe	  verander	  je	  een	  verzelfstandigde,	  intern	  gerichte	  overheidsorganisatie	  in:	  
• een	  servicegericht,	  effectief	  en	  efficiënt	  opererend	  bedrijf	  
• dat	  goed	  inspeelt	  op	  de	  wensen	  van	  de	  klant	  én	  
• in	  staat	  is	  met	  anderen	  te	  concurreren?	  

1.4	  Aanpak	  
De	  uitvoering	  van	  het	  veranderprogramma	  ‘Sporen	  naar	  ‘96’	  leidde	  tot	  de	  opdeling	  van	  de	  
organisatie	  in	  Business	  Units	  (BU’s).	  Deze	  BU’s	  werden	  door	  een	  15-‐tal	  aangestelde	  
verandermanagers	  vormgegeven	  en	  ingevuld.	  Omdat	  de	  nieuwe	  business	  unit	  structuur	  andere	  
competenties	  vroeg	  (meer	  gericht	  op	  financiële	  en	  commerciële	  vaardigheden	  en	  ervaring)	  werd	  
een	  aantal	  sleutelfunctionarissen	  vervangen.	  (Peij	  (2005),	  pp78,	  89)	  
	  
Deze	  managers	  kregen	  van	  de	  directie	  de	  doelstelling	  mee	  de	  volgende	  drie	  problemen	  aan	  te	  
pakken:	  
-‐ een	  financieel-‐economisch	  probleemgebied	  (te	  veel	  kosten,	  te	  weinig	  opbrengsten);	  
-‐ een	  organisatieprobleem	  (geen	  aansluiting	  op	  de	  markt,	  intern	  gericht)	  
-‐ een	  sociaal	  probleem	  (kloof	  tussen	  management	  en	  personeel).	  	  
(Peij	  (2005),	  p	  78)	  
	  
Op	  landelijk	  niveau	  werd	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  plaats	  en	  gebruik	  van	  materieel,	  personeel	  
en	  de	  dienstregeling.	  (Peij	  (2005),	  p78)	  
	  
De	  uitkomsten	  van	  deze	  activiteiten	  werden	  beschreven	  in	  het	  veranderprogramma	  
‘Bestemming:	  Klant’.	  Dit	  programma	  diende	  de	  verzelfstandigingsactiviteiten	  te	  ondersteunen	  
en	  	  fungeerde	  als	  basis	  voor	  het	  onderhandelingstraject	  tussen	  directie	  en	  belanghebbenden	  
rondom	  de	  invoering	  van	  de	  veranderingen.	  (Peij	  (2005),	  p80)	  

1.5	  De	  diagnose	  	  
‘Bestemming:	  Klant’	  bevatte	  diverse	  verandermaatregelen	  die	  zich	  richtten	  op	  de	  thema’s	  	  
productgerichte	  inzet	  en	  als	  afgeleide	  daarvan	  systeemgericht	  handelen.	  

1.5.1	  Productgerichte	  inzet	  	  
Diende	  haar	  beslag	  te	  krijgen	  via	  procesvereenvoudiging	  en	  productbinding.	  
Procesvereenvoudiging	  hield	  in	  dat	  het	  personeel	  voor	  één	  dag	  aan	  eenzelfde	  treinserie	  
gebonden	  zou	  zijn,	  namelijk	  een	  treinserie	  die	  begon	  en	  eindigde	  op	  de	  standplaats	  van	  
betrokkene.	  Productbinding	  ging	  een	  stapje	  verder:	  dat	  ging	  ervan	  uit	  dat	  het	  personeel	  in	  
principe	  alleen	  op	  een	  bepaalde	  treinserie	  (aantal	  treinen	  dat	  als	  gemeenschappelijk	  element	  
heeft	  dat	  het	  de	  verbinding	  tussen	  twee	  plaatsen	  verzorgt)	  werd	  ingezet.	  Het	  kenmerkte	  zich	  
door	  een	  beperking	  van	  de	  variatie	  over	  de	  dagen.	  De	  maatregelen	  werden	  in	  de	  volksmond	  
bekend	  als	  ‘rondje	  rond	  de	  kerk’	  .	  (Peij	  (2005),	  pp94-‐95)	  

1.5.2	  Systeem	  gericht	  handelen	  (Wessels,	  p47-‐53)	  
Had	  tot	  doel	  de	  performance	  van	  het	  personeel	  te	  verhogen	  teneinde	  aan	  de	  hogere	  
servicebehoefte	  van	  de	  klant	  te	  kunnen	  voldoen.	  Het	  thema	  ‘meten	  en	  sturen’	  van	  ‘Bestemming:	  
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Klant’	  bevatte	  maatregelen	  gericht	  op	  systeemgericht	  handelen.	  Een	  klantgerichte,	  heldere	  
opstelling	  richting	  klant,	  een	  managementcursus	  ‘Bestemming	  Klant	  in	  Bedrijf’	  	  alsook	  
gedetailleerde	  richtlijnen	  over	  hoe	  aan	  te	  sturen,	  processen	  aan	  te	  scherpen,	  nieuwe	  
werkmethoden	  te	  introduceren	  en	  feedback	  te	  geven	  beoogden	  deze	  nieuwe	  manier	  van	  werken	  
en	  handelen	  vorm	  te	  geven.	  (Wessels	  (2003),	  pp47-‐53)	  
	  
‘Bestemming:	  Klant’	  bevatte	  tal	  van	  punten	  om	  bij	  NS	  Reizigers	  te	  komen	  tot	  een	  beter	  product	  
en	  meer	  service,	  zoals	  verbetering	  van	  de	  service	  aan	  de	  klant	  op	  de	  stations	  door	  een	  ander	  
service-‐concept.	  Loketmedewerkers	  werden	  in	  de	  nieuwe	  functie	  van	  ‘servicemedewerker’	  extra	  
ingezet	  op	  de	  grotere	  stations	  in	  plaats	  van	  ondoelmatig	  achter	  de	  loketten	  op	  met	  name	  
kleinere	  stations.	  Per	  saldo	  was	  geen	  sprake	  van	  een	  bezuinigingsoperatie	  (Peij	  (2005),	  p95).	  

1.6	  Overzicht	  van	  belangrijke	  gebeurtenissen	  	  
Onderstaand	  een	  chonologisch	  overzicht	  belangrijke	  momenten	  rondom	  de	  onderhandelingen	  
over	  en	  invoering	  van	  ‘Bestemming:	  Klant’:	  
	  
Eind	  
1998	  

Presentatie	  door	  de	  vier	  directeuren	  van	  het	  Plan	  aan	  de	  OR	  van	  NS	  Reizigers	  à	  
OR	  en	  bonden	  zijn	  van	  mening	  dat	  het	  plan	  alleen	  maar	  slecht	  nieuws	  is	  en	  
besluiten	  dat	  de	  directie	  zelf	  op	  pad	  moet	  om	  het	  draagvlak	  te	  verkrijgen	  (Wessels,	  
(2003)	  p18).	  

1999	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Juli	  
	  

	  
	  
	  

Augustus	  

-‐	  de	  NS	  directie	  presenteert	  het	  veranderprogramma	  ‘Bestemming:	  Klant’	  aan	  het	  
voltallig	  personeel	  tijdens	  de	  verplicht	  bij	  te	  wonen	  voorlichtingsbijeenkomsten	  
(Wessels	  (2003),	  p9-‐10).	  Alle	  maatregelen	  dienden	  te	  worden	  getroffen,	  zo	  was	  de	  
boodschap	  (Wessels	  (2003),	  p10);	  
-‐	  vlak	  daarna	  ontvangt	  iedereen	  een	  enquete	  thuis	  om	  te	  peilen	  of	  de	  boodschap	  is	  
overgekomen	  en	  of	  het	  draagvlak	  voor	  de	  plannen	  is	  gegroeid.	  Een	  extern	  
communicatiebureau	  verwerkt	  de	  uitslag	  (40%	  respons)	  waarbij:	  	  
• de	  conclusie	  is	  dat	  er	  slechts	  een	  gering	  draagvlak	  is	  voor	  de	  plannen;	  
• blijkt	  dat	  er	  weinig	  respect	  is	  tussen	  management	  en	  uitvoerend	  personeel,	  er	  

zijn	  veel	  negatieve	  opmerkingen	  over	  het	  middenkader;	  
• men	  vreest	  voor	  afname	  van	  de	  service	  voor	  de	  klant,	  banenverlies,	  en	  verlies	  

van	  werkplezier	  door	  toename	  van	  eentonigheid;	   	  
• er	  	  3.000	  suggesties	  worden	  gedaan	  ter	  verbetering	  van	  de	  productgerichte	  

inzet,	  het	  merendeel	  gericht	  op	  het	  afwisselender	  maken	  van	  het	  werk	  en	  een	  
betere	  ondersteuning	  en	  samenwerking	  	  (Wessels	  (2003),	  pp13-‐15)	  

-‐	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  enquete	  worden	  door	  het	  hoofd	  P&O	  (Lantain)	  afgedaan	  
als	  ‘dat	  de	  boodschap	  is	  overgekomen	  en	  er	  een	  verschillende	  mate	  van	  appreciatie	  
is	  waar	  te	  nemen’	  (Wessels	  (2003),	  p17);	  
-‐	  op	  25	  mei	  is	  er	  vooroverleg	  tussen	  directie	  en	  vakbonden,	  de	  directie	  benadrukt	  
dat	  er	  haast	  is	  (Wessels	  (2003),	  p17)	  
-‐	  	  bonden	  en	  OR	  sluiten	  met	  de	  directeur	  P&O	  een	  basisakkoord,	  het	  nieuwe	  
serviceconcept	  (loketten	  sluiten)	  stuit	  bij	  de	  Ouderenbond	  op	  veel	  verzet.	  Een	  
compromis	  wordt	  gesloten,	  het	  akkoord	  blijft	  intact	  (Peij	  (2005),	  p96);	  
-‐	  directie	  kiest	  voor	  een	  tweetrapsgewijze	  aanpak:	  1)	  eerst	  praten	  over	  nut	  en	  
noodzaak	  van	  de	  veranderingen,	  2)	  een	  half	  jaar	  later	  over	  productbinding;	  
-‐	  adviesbureau	  KMPG	  interviewt	  op	  verzoek	  van	  de	  OR	  31	  mensen	  verdeeld	  over	  
vier	  netwerken	  waaronder	  een	  14	  tal	  procesmanagers	  (Wessels	  (2003),	  p45)	  
Zij	  komt	  in	  3	  rapportages	  tot	  de	  conclusie	  dat	  de	  maatregelen	  vanuit	  het	  oogpunt	  
van	  effectiviteitsverbetering	  niet	  sterk	  zijn,	  terwijl	  het	  commitment	  laag	  is	  en	  er	  
een	  diepgeworteld	  wantrouwen	  is	  tussen	  werkvloer	  en	  leidinggevenden	  .	  “Uit	  de	  
informatie	  die	  de	  directie	  momenteel	  heeft	  vrijgegeven	  is	  niet	  duidelijk	  af	  te	  leiden	  
wat	  de	  exacte	  bijdrage	  is	  van	  met	  name	  procesvereenvoudiging	  aan	  het	  verbeteren	  
van	  de	  punctualiteit’	  .	  Ook	  waarschuwt	  zij	  voor	  afname	  van	  de	  flexibiliteit	  door	  een	  
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beperktere	  variatie	  in	  de	  inzet	  van	  het	  personeel.	  “Om	  een	  betere	  service	  te	  kunnen	  
leveren	  hoeft	  productgerichte	  inzet	  niet	  zo	  ver	  doorgevoerd	  te	  worden”.	  De	  
conclusies	  van	  dit	  rapport	  blijven	  om	  onduidelijke	  redenen	  lange	  tijd	  ‘ongebruikt’	  
en	  komen	  pas	  in	  2000	  naar	  buiten.	  	  (Wessels	  (2003),	  p107-‐108)	  
-‐	  cursus	  onder	  begeleiding	  van	  KPMG	  om	  de	  discussie	  tussen	  de	  
onderhandelingspartners	  te	  stroomlijnen.	  Dit	  mislukt	  door	  onderlinge	  
verdeeldheid	  (Wessels	  (2003),	  pp19-‐20);	  

2000	  
Februari	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Juni	  

Augustus	  
	  

December	  

-‐	  afsluiting	  principe-‐akkoord	  tussen	  bonden,	  OR	  en	  directie	  (Peij	  (2005),	  p97);	  
-‐	  stemming	  door	  de	  achterban	  à	  akkoord	  wordt	  verworpen	  (Peij	  (205),	  p97);	  
-‐	  het	  verzet	  overtreft	  de	  weerstand	  waarmee	  de	  directie	  op	  voorhand	  had	  rekening	  
gehouden.	  De	  directie	  geloofde	  dat	  de	  weerstand	  tegen	  de	  veranderplannen	  kon	  
worden	  overwonnen	  als	  de	  procesvereenvoudiging	  zich	  in	  de	  praktijk	  zou	  
bewijzen.	  Zij	  blijft	  ondanks	  alle	  tegenstand	  strikt	  vasthouden	  aan	  de	  
invoeringsdatum	  (Wessels	  (2003),	  pp112-‐113);	  
-‐	  het	  116	  pagina’s	  tellend	  document	  over	  het	  gewenste	  nieuwe	  gedrag	  wordt	  na	  
heftige	  tegenstand	  teruggebracht	  tot	  3	  pagina’s	  (Wessels	  (2003),	  p62);	  
-‐	  ondertussen	  wordt	  de	  cursus	  ‘Bestemming:	  Klant	  in	  bedrijf’	  gegeven	  aan	  
vijfhonderd	  managers	  en	  leidinggevenden	  en	  gaat	  in	  het	  kader	  van	  ‘meten	  en	  
sturen’	  in	  op	  o.m.	  confronterend	  en	  stimulerend	  leidinggeven,	  nieuwe	  
managementstijlen,	  doelstellingsgericht	  beoordelen	  (Wessels	  (2003),	  pp49-‐51);	  
-‐	  de	  eerste	  wilde	  staking	  is	  een	  feit	  (Wessels	  (2003),	  p82);	  	  
-‐	  Hans	  Huisinga	  volgt	  voorzitter	  Rob	  den	  Besten	  op	  (Wessels	  (2003),	  p91);	  
-‐	  de	  service	  stort	  in,	  met	  een	  fikse	  daling	  van	  het	  rapportcijfer	  voor	  punctualiteit	  in	  
het	  4e	  kwartaal	  van	  de	  klanten	  tot	  gevolg	  (Wessels	  (2003),	  p115);	  
-‐	  invoering	  van	  de	  procesvereenvoudiging	  middels	  het	  nieuwe	  inzetrooster	  schuift	  
op	  van	  1	  november	  2000	  naar	  10	  juni	  2001	  (Wessels	  (2003),	  p89);	  
-‐	  de	  eerste	  aangekondigde	  staking.	  Daarna	  volgen	  ook	  ‘publieksvriendelijke	  acties’	  
en	  diverse	  stakingen	  (Wessels	  (2003),	  p101);	  

2001	  
Januari	  

	  
	  
	  

	  
Maart	  
	  

	  
	  

April	  
	  

	  
	  
	  
	  

Juni	  

	  -‐	  conclusies	  van	  onderzoeksbureau	  AEF	  lekken	  uit.	  “Het	  onvermogen	  van	  directie	  
en	  management	  om	  de	  dagelijkse	  problemen	  van	  het	  (rijdend)	  personeel	  aan	  te	  
pakken	  ondermijnt	  het	  gezag	  om	  veranderingen	  te	  kunnen	  doorvoeren”.	  In	  
datzelfde	  onderzoek:	  “de	  loyaliteit	  van	  het	  NS-‐personeel	  is	  groot	  maar	  richt	  zich	  op	  
de	  beroepsgroep	  en	  het	  beroep	  en	  minder	  op	  de	  organisatie	  als	  geheel”.	  Het	  
onderzoeksbureau	  geeft	  de	  opdracht	  terug	  (Wessels	  (2003),	  p106,	  132)	  
-‐	  het	  vredesakkoord	  sneuvelt	  omdat	  volgens	  de	  FNV	  ”Het	  eventueel	  doordrukken	  
van	  het	  plan	  zal	  leiden	  tot	  een	  verdere	  escalatie	  in	  de	  arbeidsverhouding	  bij	  NS.	  
Daarom	  achten	  wij	  het	  doorvoeren	  van	  het	  gewenste	  productiemodel	  absoluut	  
onverantwoord”(Wessels	  (2003),	  p133).	  	  
-‐	  externen	  Blankert	  en	  Stekelenburg	  staken	  hun	  bemiddeling	  en	  zeggen	  “Het	  gaat	  
niet	  om	  kunnen,	  maar	  om	  willen.	  De	  directie	  wil	  niet”	  (Wessels	  (2003),	  p144).	  
-‐	  voor	  de	  vijfde	  keer	  in	  tien	  maanden	  stakingen	  (Wessels	  (2003),	  	  p169)	  
-‐	  akkoord	  tussen	  directie,	  vakbonden	  en	  OR	  waarin	  een	  alternatief	  productieplan	  
van	  procesvereenvoudiging	  zou	  worden	  ontwikkeld	  ná	  invoering	  van	  de	  
procesvereenvoudiging,	  FNV	  gedoogt	  	  dit	  plan	  (Peij,	  p99-‐100,	  Wessels	  p165);	  
-‐	  invoering	  procesvereenvoudiging	  (Peij	  (2005),	  p100).	  

1.7	  Invoering	  procesvereenvoudiging	  (Peij	  (2005),	  p100)	  
Na	  de	  periode	  van	  onderhandelingen,	  stakingen	  en	  personele	  wisselingen	  op	  het	  niveau	  van	  
Directie	  en	  Raad	  van	  Commissarissen	  werd	  de	  procesvereenvoudiging	  daadwerkelijk	  per	  10	  juni	  
2001	  ingevoerd	  middels	  het	  nieuwe	  inzetrooster.	  Toen	  een	  paar	  dagen	  later	  twee	  treinen	  tegen	  
elkaar	  botsten	  en	  nog	  vele	  incidenten	  volgden	  verloor	  de	  invoering	  aan	  geloofwaardigheid.	  	  
De	  procesvereenvoudiging	  werd	  geïmplementeerd	  terwijl	  sprake	  was	  van:	  
-‐ een	  tekort	  aan	  personeel	  (a.g.v.	  stijgend	  ziekteverzuim,	  vertrek	  van	  ervaren	  medewerkers	  en	  

wervingsproblemen	  nieuw	  personeel);	  
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-‐ gespannen	  arbeidsverhoudingen	  binnen	  de	  NS;	  	  
-‐ nog	  steeds	  onvoldoende	  draagvlak	  onder	  het	  personeel	  voor	  de	  maatregelen;	  
-‐ operationele	  problemen	  waaronder	  materieeltekort	  a.g.v.	  achterstallig	  onderhoud;	  
-‐ problemen	  met	  het	  functioneren	  van	  de	  bijsturingsorganisatie	  NS	  Verkeersleiding.	  	  
	  
De	  overheid	  (in	  het	  bijzonder	  Minister	  Netelenbos	  van	  Verkeer	  en	  Waterstaat)	  verloor	  haar	  
geduld.	  Het	  verbeterplan	  dat	  de	  NS	  directie	  in	  augustus	  2001	  presenteerde	  werd	  door	  haar	  
verworpen.	  NS	  werd	  vervolgens	  afgerekend	  op	  het	  op	  0,1%	  na	  niet	  bereiken	  van	  de	  vastgelegde	  
punctualiteitsnorm	  van	  80%.	  Dit	  had	  tot	  gevolg	  dat	  de	  Raad	  van	  commissarissen	  en	  een	  deel	  van	  
de	  directie	  aftrad.	  Dat	  betekende	  het	  einde	  van	  ‘Bestemming:	  Klant’.	  (Peij	  (2005),	  p102)	  
(Wessels	  (2003),	  p206)	  
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2.	  ANALYSE	  VAN	  DE	  CASE	  
2.	  1	  Het	  diagnostische	  proces	  	  
Het	  verbeterprogramma	  ‘Bestemming:	  Klant	  ’richtte	  zich	  op	  de	  verandering	  van	  specifieke	  
waarden	  als	  kostenbeheersing,	  cultuurverandering,	  kwaliteit	  van	  de	  dienstverlening	  en	  
werkroosters.	  De	  NS	  moest	  veranderen	  in	  een	  effectieve	  en	  efficiënte	  organisatie	  die	  in	  staat	  was	  
met	  anderen	  te	  concurreren.	  De	  nadruk	  lag	  op	  geplande	  organisatieverandering,	  waarbij	  een	  
directe	  relatie	  tussen	  de	  veranderingen	  en	  de	  performance	  centraal	  stond.	  Elementen	  van	  
organisatie-‐ontwikkeling	  (de	  overdracht	  van	  kennis	  en	  vaardigheden	  op	  basis	  waarvan	  het	  
systeem	  in	  de	  toekomst	  verandering	  vanuit	  zichzelf	  beter	  kan	  managen)	  lag	  buiten	  het	  bestek	  
van	  ‘Bestemming:	  Klant’	  en	  voldoet	  daarmee	  niet	  aan	  de	  de	  definitie	  van	  Worley	  and	  Feyerherm	  
(Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p.1)	  voor	  organisatie-‐ontwikkeling.	  	  
	  
Vaststaat	  dat	  het	  onderzoek	  in	  het	  kader	  van	  de	  organisatieverandering	  op	  initiatief	  van	  de	  NS	  
directie	  vanuit	  een	  bedrijfseconomische	  invalshoek	  is	  opgestart:	  NS	  Reizigers	  diende	  als	  gevolg	  
van	  de	  verzelfstandiging	  kosteneffectief	  en	  efficiënt	  te	  functioneren.	  

2.1.1	  Ten	  aanzien	  van	  de	  aanpak	  
Vanuit	  het	  bestudeerde	  theoretisch	  kader	  zijn	  de	  volgende	  zaken	  relevant:	  
• de	  opdracht	  werd	  top-‐down	  gegeven	  door	  de	  directie,	  waarbij	  expliciet	  de	  

probleemgebieden	  werden	  benoemd	  die	  door	  de	  verandermanagers	  moesten	  worden	  
aangepakt.	  Een	  dergelijke	  specifieke	  opdrachtformulering	  kan	  een	  te	  beperkte	  
onderzoekscope	  en	  een	  te	  oplossingsgerichte	  aanpak	  in	  de	  hand	  werken;	  

• de	  verandermanagers	  dienden	  de	  businessunits	  vorm	  te	  geven	  én	  veranderkundige	  
mogelijkheden	  te	  onderzoeken	  en	  voor	  te	  stellen.	  Werkend	  vanuit	  zo’n	  interne	  positie	  is	  het	  
conform	  White	  en	  Rhodeback	  niet	  uit	  te	  sluiten	  dat	  het	  eigen	  belang	  (=behoud	  van	  de	  baan)	  
zich	  vertaalt	  in	  het	  streven	  om	  de	  klant	  (=eigen	  werkgever)	  tevreden	  te	  stellen	  (Cummings	  &	  
Worley,	  (2005),	  p59);	  	  

• een	  deel	  van	  de	  verandermanagers	  was	  nieuw	  aangesteld,	  waarbij	  het	  waarschijnlijk	  is	  dat	  
daardoor	  niet	  het	  benodigde	  intern	  netwerk	  of	  de	  benodigde	  kennis	  voorhanden	  was.	  
Onderzoek	  	  van	  L.	  White	  &	  M.	  Rhodeback	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p59)	  leert	  dat	  
rolconflicten	  of	  -‐onduidelijkheid	  hierdoor	  kunnen	  optreden	  en	  kunnen	  leiden	  tot	  ethische	  
dilemma’s	  (zoals	  misrepresentatie,	  dwang,	  onjuist	  gebruik	  van	  data	  danwel	  een	  waarden-‐of	  	  
doelenconflict);	  

• de	  verandermanagers	  waren	  geselecteerd	  op	  financiële	  en	  commerciële	  kwaliteiten.	  Andere	  
skills	  (zoals	  political	  skills,	  diagnostische	  en	  veranderkundige	  vaardigheden	  of	  ervaringen)	  
worden	  niet	  benoemd.	  De	  literatuur	  leert	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p	  46-‐50)	  dat	  
parktijkbeoefenaars	  om	  effectief	  te	  kunnen	  zijn	  over	  een	  juist	  palet	  aan	  skills	  en	  ervaringen	  
dienen	  te	  beschikken;	  

• externe	  bureaus	  en	  consultants	  werden	  voor	  specifieke	  zaken	  ingehuurd	  (een	  enquete,	  een	  
cursus,	  een	  specifiek	  onderzoek	  bijv.	  op	  verzoek	  van	  OR).	  	  Uit	  de	  bestudeerde	  informatie	  valt	  
niet	  af	  te	  leiden	  dat	  er	  sprake	  was	  van	  een	  gecombineerd	  team	  van	  in	  –	  en	  externen	  of	  hoe	  in	  
de	  procesbegeleiding	  was	  voorzien;	  

• de	  gemaakte	  keuze	  om	  top-‐down	  op	  ‘stellende’	  toon	  te	  communiceren	  over	  de	  diagnose	  en	  
de	  daaruit	  voortvloeiende	  maatregelen	  hebben	  een	  sterk	  stempel	  gedrukt	  op	  de	  gang	  van	  
zaken.	  De	  weerstand	  negeren	  was	  een	  bewuste	  strategie	  van	  de	  directie.	  

2.1.2	  Ten	  aanzien	  van	  de	  dataverwerving	  en	  -‐verwerking	  
Uit	  de	  bestudeerde	  documentatie	  mag	  worden	  verondersteld	  dat	  een	  combinatie	  van	  de	  
volgende	  gangbare	  methoden	  gebruikt	  zijn	  om	  de	  data	  te	  verwerven:	  
• vragenlijsten	  (questionnaires)	  om	  informatie	  van	  een	  grote	  groep	  mensen	  te	  verwerven;	  
• interviews	  (individueel	  of	  met	  groepen)	  al	  dan	  niet	  gestructureerd;	  
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• observatie	  van	  de	  werkzaamheden;	  
• indirecte	  dataverwerving	  (unobtrusive	  measures)	  via	  secundaire	  bronnen	  zoals	  rapporten,	  

financiële	  gegevens,	  werkprocedures,	  logboeken.	  	  
	  
De	  kwalitatieve	  data	  (effectiviteit,	  efficiëntie,	  service	  etc.)	  kunnen	  goed	  geanalyseerd	  worden	  
met	  behulp	  van	  content	  analyse	  en	  vervolgens	  gecategoriseerd	  in	  maatregelen	  gericht	  op	  	  
bijvoorbeeld	  ‘productgerichte	  inzet’	  en	  ‘systeemgericht	  handelen’.	  Kwantitatieve	  
dataverwerking	  leent	  zich	  voor	  informatie	  omtrent	  bijvoorbeeld	  ziekteverzuim,	  
beloningssysteem,	  klanttevredenheid,	  stiptheid	  van	  de	  treinen	  en	  financiële	  data.	  
	  
Een	  analyse	  van	  de	  validiteit	  van	  de	  verworven	  en	  verwerkte	  data	  kan	  niet	  worden	  gemaakt.	  

2.1.3	  Ten	  aanzien	  van	  de	  communicatie	  over	  de	  resultaten	  
Dát	  de	  invoering	  van	  de	  voorgestelde	  maatregelen	  uit	  ‘Bestemming:	  Klant’	  verzet	  en	  weerstand	  
zouden	  oproepen	  had	  de	  directie	  voorzien.	  Van	  een	  specifiek	  plan	  om	  die	  weerstand	  te	  managen	  
wordt	  echter	  geen	  melding	  gemaakt	  in	  de	  case.	  	  
	  
De	  literatuur	  onderscheidt	  negen	  gebieden	  die	  bepalend	  zijn	  voor	  de	  effectiviteit	  van	  de	  
feedback:	  relevant	  –begrijbaar	  –	  beschrijvend	  –	  verifieerbaar	  –	  op	  tijd	  –	  beperkt	  –	  significant	  -‐	  	  
vergelijkbaar	  –	  onaf.	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p132).	  	  
	  
De	  diagnose	  en	  de	  geformuleerde	  maatregelen	  van	  ‘Bestemming:	  Klant’	  zijn	  in	  eerste	  instantie	  
aan	  OR	  en	  bonden	  en	  vervolgens	  aan	  alle	  personeel	  bekend	  gemaakt	  tijdens	  de	  
voorlichtingsbijeenkomsten.	  Daarbij	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  in	  ieder	  geval	  niet	  werd	  
voldaan	  aan	  het	  criterium	  ‘unfinalized’	  (onaf):	  immers,	  de	  maatregelen	  werden	  als	  ‘af’	  
gepresenteerd	  en	  móesten	  allemaal	  worden	  getroffen	  zo	  was	  de	  boodschap.	  De	  energie	  die	  
hierdoor	  gecreëerd	  werd	  was	  	  -‐	  conform	  het	  model	  van	  Nadler	  (Cummings	  &	  Worley,	  p	  133)	  
gericht	  op	  het	  ontkennen	  of	  weerleggen	  van	  de	  data	  en	  resulteerde	  dan	  ook	  in	  verzet	  tegen	  de	  
veranderingen.	  Er	  werd	  niet	  voldaan	  aan	  de	  voorwaarden	  om	  ‘eigenaarschap’	  te	  creëeren,	  de	  
communicatie	  kan	  dan	  ook	  niet	  worden	  beschouwd	  als	  effectieve	  feedback.	  

2.2	  De	  aard	  van	  de	  problemen	  
De	  problemen	  hebben	  betrekking	  op	  de	  operationele	  effectiviteit	  van	  de	  organisatie.	  Bezien	  
vanuit	  de	  open	  systeem	  theorie	  had	  de	  verandering	  primair	  betrekking	  op	  het	  niveau	  van	  de	  
organisatie	  (Cummings	  &	  worley	  (2005),	  pp	  89-‐99).	  Relevant	  daarbij	  is	  te	  kijken	  naar:	  	  

2.2.1	  Analyse	  van	  de	  input	  
-‐ een	  invloedrijke	  overheid	  die	  door	  het	  stoppen	  van	  de	  subsidie	  andere	  eisen	  stelde	  aan	  de	  

exploitatie	  van	  NS;	  
-‐ een	  verandering	  in	  de	  wetgeving	  door	  concurrentie	  op	  het	  spoor	  toe	  te	  staan;	  
-‐ steeds	  kritischer	  wordende	  klanten	  die	  vaker	  de	  auto	  verkozen	  boven	  de	  trein;	  
-‐ invloedrijke	  personeelsvertegenwoordigers	  (vakbonden,	  peroneelscollectieven,	  OR).	  

2.2.2	  Analyse	  van	  de	  ontwerpcomponenten	  
-‐ problemen	  op	  strategisch	  niveau:	  

o de	  ondernemingsstrategie	  was	  gericht	  op	  ‘beheren’	  in	  plaats	  van	  ‘innoveren’;	  
o van	  oudsher	  was	  de	  NS	  strategie	  die	  van	  een	  organisatie	  in	  een	  ‘politieke	  arena’	  	  

waarin	  door	  het	  afsluiten	  van	  akkoorden	  (zowel	  in-‐	  als	  extern)	  en	  het	  aangaan	  van	  
coalities	  de	  organisatie	  in	  stand	  bleef	  maar	  nooit	  een	  optimaal	  resultaat	  bereikte.	  

-‐ problemen	  op	  techno-‐structureel	  niveau:	  
o een	  slechte	  beheersbaarheid	  van	  het	  proces:	  er	  waren	  veel	  verstoringen	  op	  het	  net	  

waardoor	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  dienstregeling	  onder	  vuur	  lag;	  
o een	  inefficiënte	  inzet	  c.q.	  werkverdeling	  van	  mensen	  en	  materieel.	  	  

-‐ problemen	  op	  het	  terrein	  van	  HR-‐systemen:	  
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o een	  personeelsbestand	  dat	  voornamelijk	  bestond	  uit	  vakgerichte	  technische	  
medewerkers	  en	  managers	  en	  een	  tekort	  aan	  mensen	  met	  commerciële	  en	  sociale	  
vaardigheden;	  

o een	  personeelsbestand	  dat	  bestond	  uit	  veel	  werknemers	  met	  lange	  dienstverbanden	  
en	  een	  gemiddeld	  lage	  veranderbereidheid;	  

o problemen	  in	  de	  werving	  van	  toptalenten	  door	  het	  slechte	  imago	  van	  NS;	  
o niet	  goed	  functionerende	  beoordelingssystemen;	  
o beloningssystemen	  waren	  voornamelijk	  gebaseerd	  op	  dienstjaren	  en	  hadden	  geen	  

relatie	  met	  (meetbare)	  prestaties.	  
-‐ meetsystemen	  waren	  sterk	  procestechnisch	  geörienteerd	  en	  zeer	  beperkt	  gericht	  op	  

financiële	  prestaties	  van	  de	  organisatie	  of	  prestaties	  van	  de	  medewerkers.	  
-‐ als	  product	  hiervan	  vormde	  ook	  de	  NS	  cultuur	  een	  aandachtspunt:	  	  

o in	  de	  sterk	  intern	  gerichte	  organisatie	  stond	  de	  klant	  niet	  centraal;	  
o er	  was	  sprake	  van	  een	  kloof	  tussen	  management	  en	  personeel.	  Er	  heerste	  

wantrouwen	  en	  in	  dit	  krachtenveld	  hadden	  vakbonden	  en	  personeelsvertegen-‐
woordigingen	  veel	  invloed;	  

o er	  was	  geen	  ‘aanspreekcultuur’	  waardoor	  ongewenste	  processen	  of	  gedrag	  in	  stand	  
werden	  gehouden	  en	  weinig	  ruimte	  was	  voor	  nieuw	  elan.	  	  

2.2.3	  Analyse	  van	  de	  output	  	  
Als	  resultante	  was	  NS	  een	  organisatie	  met	  een	  geringe	  effectiviteit,	  een	  lage	  productiviteit,	  was	  
de	  performance	  niet	  geschikt	  om	  te	  concurreren	  in	  de	  veranderende	  markt	  en	  leidde	  het	  lage	  
serviceniveau	  tot	  een	  slecht	  imago	  bij	  de	  klanten.	  	  
De	  ontwerpcomponenten	  van	  de	  organisatie	  waren	  niet	  meer	  in	  lijn	  met	  de	  input	  en	  resulteerde	  
derhalve	  in	  een	  lage	  effectiviteit.	  	  
	  
Kortom:	  de	  veranderingen	  aan	  de	  inputzijde	  maakten	  het	  noodzakelijk	  aanpassingen	  door	  te	  
voeren	  op	  het	  ontwerp	  van	  de	  organisatie.	  Deze	  dienden	  vervolgens	  te	  worden	  vertaald	  naar	  
aanpassing	  van	  de	  ontwerpcomponenten	  op	  groeps	  én	  invididueel	  niveau	  waarbij	  deze	  op	  een	  
juiste	  manier	  op	  elkaar	  dienden	  aan	  te	  sluiten	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005,	  pp83-‐99).	  

2.3	  De	  aangrijpingspunten	  van	  verandering	  

2.3.1	  Procesveranderingen	  als	  aangrijpingspunt	  
Om	  de	  operationele	  effectiviteit	  van	  de	  organisatie	  te	  verbeteren	  legde	  ‘Bestemming:	  Klant’	  de	  
nadruk	  op	  productgerichte	  inzet	  via	  procesvereenvoudiging	  en	  productbinding.	  De	  
procesverandering	  (in	  c.q.	  procesvereenvoudiging)	  vormde	  derhalve	  een	  belangrijk	  
aangrijpingspunt	  van	  verandering.	  
	  
Procesvereenvoudiging	  kwam	  er	  kortweg	  op	  neer	  dat	  middels	  een	  nieuw	  inzetplan	  personeel	  en	  
materieel	  centraal	  vanuit	  Utrecht	  anders	  zou	  worden	  ingepland	  en	  dit	  diende	  te	  leiden	  tot	  
verbetering	  van	  de	  effectiviteit.	  Door	  het	  proces	  te	  vereenvoudigen	  zouden	  de	  effecten	  van	  
verstoringen	  in	  de	  treindienst	  worden	  beheerst.	  Een	  verandering	  van	  regels	  en	  roosters	  dus.	  
Bijsturing	  moest	  plaatsvinden	  via	  een	  nieuwe	  organisatie	  NS	  Verkeersleiding.	  
	  
Productbinding	  betekende	  dat	  medewerkers	  een	  vast	  traject	  bedienden	  en	  personeel	  alleen	  
maar	  op	  een	  bepaalde	  treinserie	  word	  ingezet.	  De	  gedachte	  was	  dat	  daardoor	  meer	  binding	  	  met	  
het	  product	  zou	  ontstaan	  (meer	  kennis	  van	  het	  traject	  en	  de	  treinserie)	  en	  het	  mogelijk	  was	  
klangerichter	  te	  werken	  omdat	  men	  beter	  op	  de	  hoogte	  zouden	  zijn	  van	  aansluitende	  
verbindingen	  én	  dezelfde	  klanten	  vaker	  zouden	  tegenkomen.	  

2.3.2	  Gedragsveranderingen	  als	  aangrijpingspunt	  
Om	  de	  omslag	  naar	  een	  klantgerichte	  organisatie	  en	  een	  ander	  serviceconcept	  te	  maken	  bevatte	  
‘Bestemming:	  Klant’	  maatregelen	  die	  klantgerichtheid	  en	  ‘systeemgericht	  handelen’	  moesten	  
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realiseren.	  Een	  meer	  servicegericht	  gedrag	  was	  niet	  alleen	  nodig	  bij	  het	  reizend	  personeel	  (zoals	  
conducteurs	  en	  machinisten)	  maar	  ook	  de	  servicemedewerkers	  op	  de	  perrons,	  telefonische	  
klantenservice,	  medewerkers	  van	  de	  salesafdelingen	  maar	  ook	  managers	  op	  verschillende	  
niveaus.	  Deze	  gedragsverandering	  was	  eveneens	  een	  relevant	  aangrijpingspunt	  van	  verandering.	  

2.4	  De	  gekozen	  interventies	  
De	  volgende	  interventies	  zijn	  ontworpen	  en	  ingezet:	  	  

2.4.1	  Technostructurele	  interventies:	  
-‐ aanpassingen	  van	  het	  inzetbaarheidsschema	  zodat	  de	  effectiviteit	  en	  de	  binding	  met	  de	  klant	  

werd	  verhoogd.	  Deze	  interventie	  had	  een	  belangrijke	  impact	  op	  de	  functies	  van	  conducteur	  
en	  machinist.	  Conform	  het	  model	  van	  functieontwerp	  van	  Hackman	  &	  Oldham	  (Cummings	  &	  
Worley,	  (2005)	  p333)	  leidden	  de	  vereenvoudigingen	  tot	  afname	  van	  de	  variëteit	  in	  
benodigde	  vaardigheden	  en	  autonomie	  waardoor	  de	  functies	  als	  minder	  aantrekkelijk	  
werden	  beschouwd;	  

-‐ aanpassingen	  in	  het	  workdesign:	  
o vanuit	  de	  klassieke	  ‘engineering’	  methode	  gericht	  op	  efficieny	  verbetering	  en	  

simplificatie	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p331-‐332),	  werden	  machinist	  en	  
conducteur	  als	  duo	  ingezet	  en	  werd	  de	  functie	  van	  loketmedewerker	  opgeheven;	  

o primair	  werd	  de	  introductie	  van	  de	  functie	  van	  servicemedewerker	  geïntroduceerd	  
vanuit	  het	  oogpunt	  van	  efficiency	  (engineering):	  immers	  loketmedewerkers	  werden	  
vanachter	  rustige	  loketten	  geconcentreerd	  overgeplaatst	  naar	  drukkere	  stations.	  
Daarvoor	  in	  de	  plaats	  kwam	  een	  bredere	  functie	  met	  een	  afwisselender	  takenpakket.	  	  

o vanuit	  de	  motivationele	  theorie	  kan	  de	  nieuwe	  functie	  van	  servicemedewerker	  
worden	  beschouwd	  als	  functieverrijking	  in	  lijn	  met	  de	  2-‐factor	  theorie	  van	  Herzberg	  
Immers,	  de	  kerndimensies	  van	  de	  functie	  bevatte	  een	  hogere	  taakafwisseling	  en	  ‘skill	  
variety’,	  die	  konden	  bijdragen	  tot	  een	  grotere	  arbeidstevredenheid	  in	  vergelijking	  tot	  
die	  van	  loketmedewerker.	  E.e.a.	  natuurlijk	  afhankelijk	  van	  o.m.	  de	  behoefte	  naar	  
groei,	  kennis	  en	  vaardigheden	  en	  contextuele	  tevredenheid	  conform	  het	  work-‐
redesign	  model	  van	  Hackman	  &	  Oldman	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p	  332-‐333).	  	  	  

2.4.2	  HR	  procesinterventies:	  
-‐ training	  en	  development	  interventies:	  in	  de	  cursus	  ‘Bestemming:	  Klant	  in	  bedrijf’	  werden	  

vijfhonderd	  managers	  en	  leidinggevenden	  getraind	  met	  aandacht	  voor	  ‘Meten	  &	  Sturen”;	  	  
-‐ training	  en	  development:	  de	  omscholing	  van	  duizend	  loket-‐	  en	  perronmedewerkers	  	  tot	  

servicemedewerkers.	  

2.4.3	  HR	  management	  interventies:	  	  
-‐ implementatie	  van	  ‘Meten	  en	  Sturen’,	  zodat	  een	  betere	  controle	  op	  het	  werk	  kon	  

plaatsvinden	  binnen	  het	  begrip	  ‘systeemgericht	  handelen’.	  Dit	  kan	  worden	  beschouwd	  als	  
een	  vorm	  van	  Goal	  setting	  /	  Management	  by	  objectives,	  Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p370);	  

-‐ introductie	  van	  doelstellingsgericht	  beoordelen:	  (performance	  management,	  Cummings	  &	  
Worley	  (2005),	  p373)	  waarbij	  er	  afhankelijk	  van	  de	  score	  van	  een	  medewerker	  een	  
ontwikkelingstraject	  van	  een	  half	  jaar	  tot	  een	  jaar	  moest	  worden	  ingezet.	  

-‐ de	  nieuw	  te	  hanteren	  managementstijl	  waarbij	  kwetsbaar	  opstellen	  en	  het	  geven	  van	  
feedback	  wordt	  gepromoot	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p371);	  

-‐ de	  introductie	  van	  nieuwe	  methodieken	  gericht	  op	  de	  individuele	  loopbaanontwikkeling	  van	  
medewerkers	  (zoals	  Persoonlijke	  Ontwikkelplannen	  en	  het	  werken	  met	  SWOT’s	  
(sterkte/zwakte	  analyses)	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p401).	  

2.4.4	  De	  interventies	  in	  relatie	  tot	  de	  diagnose	  
In	  het	  algemeen	  geldt	  dat	  zowel	  de	  gekozen	  technostructurele	  interventies	  als	  de	  interventies	  op	  
het	  gebied	  van	  HR	  proces-‐	  en	  management	  een	  positieve	  bijdrage	  hadden	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  
verbetering	  van	  de	  effectiviteit	  en	  de	  efficiency	  van	  een	  organisatie.	  De	  case-‐informatie	  levert	  
tegengestelde	  informatie	  op	  als	  het	  gaat	  om	  de	  geschiktheid	  van	  de	  interventies	  in	  relatie	  tot	  de	  
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diagnose.	  In	  de	  onderzoeksrapporten	  van	  KPMG	  wordt	  betwijfeld	  in	  hoeverre	  de	  interventies	  
zouden	  leiden	  tot	  de	  gewenste	  resultaten	  op	  bijvoorbeeld	  de	  punctualiteit	  en	  servicegerichtheid.	  
Deze	  bevindingen	  werden	  later	  overigens	  tegengesproken	  door	  andere	  onderzoeksbureaus.	  Een	  
conclusie	  over	  de	  geschiktheid	  is	  dan	  ook	  niet	  eensluidend	  te	  geven.	  
	  
Evident	  is	  dat	  het	  commitment	  of	  beter	  gezegd	  het	  gebrek	  daaraan	  onder	  het	  NS	  personeel	  de	  
doorslaggevende	  factor	  was	  voor	  het	  welslagen	  (of	  beter	  gezegd	  mislukken)	  van	  het	  
veranderprogramma	  ‘Bestemming:	  Klant’.	  De	  organisatie	  was	  –	  zo	  is	  evident	  -‐	  niet	  klaar	  voor	  de	  
veranderingen	  waardoor	  de	  interventies	  weinig	  kans	  van	  slagen	  hadden.	  

2.5	  De	  sturing	  van	  het	  veranderingsproject	  

2.5.1.	  Top-‐down	  aanpak	  	  
Initiatief	  tot	  het	  veranderingsproject	  kwam	  vanuit	  de	  directie	  van	  NS	  reizigers,	  waarbij	  
implementatie	  top-‐down	  moest	  verlopen.	  Daarbij	  bleek	  al	  snel	  dat	  het	  de	  strategie	  was	  om	  ‘te	  
forceren’,	  waarbij	  de	  macht-‐dwangstrategie	  werd	  gecombineerd	  met	  onderhandelen.	  Men	  was	  
bereid	  ‘door	  ijswater	  te	  gaan’	  zo	  valt	  te	  lezen	  in	  (Wessels,	  p112).	  De	  top-‐down	  benadering	  
bestond	  uit:	  
• volledig	  commitment	  voor	  de	  plannen	  onder	  de	  Raad	  van	  Commissarissen,	  de	  top	  80	  van	  de	  

onderneming	  en	  de	  top	  500	  NS	  managers	  bij	  aanvang;	  	  
• het	  verkrijgen	  van	  top-‐down	  commitment	  voor	  de	  plannen	  middels	  onderhandelingen	  met	  

de	  ondernemingsraden	  en	  vakbonden;	  
• het	  verkrijgen	  van	  draagvlak	  onder	  het	  personeel	  via	  de	  voorlichtingsbijeekomsten;	  
• het	  implementeren	  van	  de	  maatregelen	  via	  onder	  meer	  training	  en	  opleiding	  en	  vastlegging	  

van	  normen	  voor	  gewenst	  gedrag	  in	  procedures.	  
	  
De	  invoeringsdatum	  die	  als	  deadline	  door	  de	  directie	  was	  vastgesteld	  was	  bepalend	  voor	  het	  
tempo	  waarin	  het	  veranderprogramma	  werd	  uitgevoerd,	  de	  invoeringsdatum	  is	  als	  gevolg	  van	  
de	  moeizame	  onderhandelingen	  één	  keer	  aangepast.	  Uit	  de	  bestudeerde	  informatie	  valt	  niet	  af	  te	  
leiden	  of	  c.q.	  hoe	  projectmatig	  was	  voorzien	  in	  de	  invoering,	  sturing	  en	  evaluatie	  c.q.	  (externe)	  
procesbegeleiding	  van	  het	  veranderprogramma.	  	  
	  
De	  meerjarige	  onderhandelingen	  gericht	  op	  het	  bereiken	  van	  overeenstemming	  met	  de	  
stakeholders	  werden	  gedomineerd	  door	  een	  starre	  houding	  van	  de	  NS	  directie	  en	  Raad	  van	  
Commissarissen,	  waardoor	  zij	  feitelijk	  de	  regie	  over	  het	  veranderingstraject	  al	  in	  een	  vroege	  fase	  
van	  de	  onderhandelingen	  kwijt	  raakten.	  De	  gehanteerde	  strategie	  bleek	  niet	  effectief.	  

2.6	  	  Aanwijsbare	  belemmerende	  factoren	  
Geanalyseerd	  vanuit	  de	  5	  hoofdactiviteiten	  hebben	  de	  volgende	  factoren	  de	  invoering	  
belemmerd:	  

2.6.1	  Onvoldoende	  onderbouwing	  van	  de	  (noodzaak	  tot)	  verandering	  	  
• de	  directie	  communiceerde	  vanaf	  de	  start	  tijdens	  de	  loodsbijeenkomsten	  top-‐down	  

‘voorschrijvend’	  over	  het	  nut	  en	  de	  noodzaak	  tot	  veranderingen.	  Via	  de	  aanpak	  van	  ‘zenden’	  
lukte	  het	  niet	  de	  juiste	  voedingsbodem	  te	  creëeren	  om	  de	  organisatie	  gereed	  te	  maken	  voor	  
verandering;	  

• machtskwesties	  speelden	  een	  grote	  rol	  in	  de	  onderhandelingen,	  zowel	  bij	  directie	  als	  de	  
(onderling	  sterk	  verdeelde)	  vakbonden.	  De	  houding	  van	  de	  directie	  was	  weinig	  buigzaam	  te	  
noemen	  en	  leidde	  tot	  veel	  commotie.	  Dit	  overschaduwde	  de	  noodzaak	  van	  de	  veranderingen	  
bij	  de	  achterban,	  waardoor	  een	  gevoel	  van	  urgentie	  ontbrak;	  

• de	  veranderingen	  leidden	  zowel	  tot	  technische,	  politieke	  als	  culturele	  weerstand.	  Wat	  dit	  
laatste	  betreft	  is	  de	  top-‐down	  aanpak	  niet	  effectief	  gebleken:	  zo	  werd	  door	  het	  negeren	  van	  
de	  3000	  verbetersuggesties	  uit	  de	  enquete	  in	  1999	  de	  weerstand	  niet	  overwonnen	  maar	  
sterker	  en	  voedde	  dit	  het	  wantrouwen	  in	  de	  directie.	  
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2.6.2	  Beperkt	  draagvlak	  voor	  de	  visie	  &	  missie	  
De	  verwoorde	  missie	  werd	  gedragen	  door	  de	  top	  van	  de	  organisatie,	  maar	  kon	  niet	  rekenen	  op	  
draagvlak	  in	  de	  lagere	  niveaus	  van	  de	  organisatie.	  Hoewel	  de	  formulering	  meetbaar	  elementen	  
bevatten,	  mag	  worden	  geconcludeerd	  dat	  zij	  niet	  als	  motiverend	  of	  betekenisvol	  werd	  ervaren.	  
Zij	  droegen	  niet	  bij	  aan	  de	  realisatie	  van	  het	  verbeterprogramma	  en	  de	  geformuleerde	  doelen.	  

2.6.3	  Gebrekkige	  politieke	  steun	  
In	  het	  veranderproces	  vormde	  het	  gebrek	  aan	  politieke	  steun	  en	  het	  gebruik	  c.q.	  de	  misbruik	  van	  
macht	  een	  evidente	  belemmering,	  waarbij:	  
• interne	  verandermanagers	  onvoldoende	  aansluiting	  hadden	  bij	  beroepsgroepen	  lager	  in	  de	  

hiërarchie	  (waar	  de	  veranderingen	  het	  grootst	  waren	  zoals	  het	  rijdend	  personeel	  en	  
loketmedewerkers),	  zij	  kregen	  de	  mensen	  niet	  mee;	  

• bleek	  dat	  de	  door	  de	  directie	  toegepaste	  gecombineerde	  ‘machts-‐	  en	  
onderhandelingsstrategie’	  om	  via	  OR	  en	  vakbonden	  akkoorden	  (en	  dus	  draagvlak)	  te	  sluiten	  
niet	  effectief	  	  was.	  De	  strategie	  ‘desnoods	  door	  ijswater	  te	  willen	  gaan’	  is	  kenmerkend,	  de	  
directie	  had	  haast	  zo	  mag	  worden	  geconcludeerd.	  Conform	  de	  theorie	  van	  Mintzberg	  bracht	  
dit	  de	  geloofwaardigheid	  en	  slagkracht	  van	  de	  directie	  schade	  toe:	  de	  directie	  heeft	  de	  macht	  
van	  vakbonden	  maar	  ook	  de	  overheid	  onderschat,	  wilde	  coute	  que	  coute	  haar	  doel	  bereiken	  
terwijl	  haar	  positie	  wankelde.	  

2.6.4	  Ineffectieve	  veranderstrategie	  	  
Lewins’	  verandermodel	  gaat	  uit	  van	  een	  drietal	  stadia	  waarlangs	  verandering	  verloopt:	  
‘unfreeze,	  move,	  refreeze’.	  NS	  richtte	  zich	  in	  haar	  veranderstrategie	  vooral	  op	  de	  krachten	  voor	  
verandering	  en	  te	  weinig	  op	  het	  wegnemen	  van	  de	  weerstand.	  Zij	  voerde	  de	  
procesvereenvoudiging	  in	  per	  juni	  2001	  zonder	  dat	  het	  proces	  van	  gedragsverandering	  volledig	  
was	  doorlopen.	  De	  ‘oude’	  bedrijfscultuur	  en	  het	  daaraan	  verbonden	  gedrag	  was	  nog	  niet	  
ontdooid,	  	  nog	  niet	  omgezet	  naar	  het	  ‘wenselijke’	  gedrag	  en	  geenszins	  ‘klaar	  om	  ingevroren	  te	  
worden’.	  	  

2.6.5	  Gebrek	  aan	  verankering	  
Hoewel	  de	  datum	  en	  de	  invoering	  van	  het	  nieuwe	  werkrooster	  vast	  stonden,	  was	  er	  geen	  sprake	  
van	  dat	  de	  veranderingen	  uit	  ‘Bestemming:	  Klant’	  konden	  worden	  doorgevoerd.	  Daarbij	  
vormden	  (operationele)	  problemen	  zoals	  slecht	  onderhoud	  en	  tekort	  aan	  materieel,	  een	  hoog	  
ziekteverzuim,	  	  personeelstekort	  en	  een	  slecht	  functionerende	  NS	  verkeersleiding,	  
belemmeringen	  voor	  de	  succesvolle	  invoering.	  De	  randvoorwaarden	  voor	  de	  
procesvereenvoudigingen	  waren	  derhalve	  onvoldoende	  ingevuld.	  

2.7	  Evaluatie	  	  
‘Bestemming:	  Klant’	  diende	  ondersteunend	  te	  zijn	  aan	  het	  verzelfstandigingsproces	  en	  beoogde	  
de	  organisatie	  om	  te	  vormen	  tot	  een	  servicegericht,	  effectief	  en	  efficiënt	  opererend	  bedrijf.	  Het	  
veranderprogramma	  is	  niet	  succesvol	  gebleken,	  waarbij	  de	  invoering	  van	  	  het	  nieuwe	  
inzetschema	  per	  10	  juni	  2001	  niet	  is	  gelukt.	  Hoewel	  de	  casebeschrijving	  geen	  expliciete	  
evaluatie	  omvat,	  bevat	  de	  bestudeerde	  informatie	  voldoende	  relevante	  gegevens	  om	  de	  
relevante	  kenmerken	  vanuit	  de	  theorie	  te	  evalueren:	  

2.7.1	  De	  kenmerken	  van	  de	  organisatie:	  
• NS	  moest	  van	  een	  bureaucratische,	  technocratische	  en	  intern	  geörienteerde	  organisatie	  

veranderen	  naar	  een	  klantgericht,	  effectief	  en	  efficiënt	  bedrijf.	  Dit	  vergde	  ingrijpende	  
veranderingen	  in	  gedrag	  en	  cultuur	  (zachte	  factoren	  zoals	  commitment,	  feedback,	  
communicatie	  en	  interpersoonlijke	  vaardigheden)	  terwijl	  de	  aanpak	  werd	  gedomineerd	  
door	  harde	  factoren	  (financiële	  en	  commerciële	  motieven,	  power	  strategie	  van	  directie	  m.b.t.	  
onderhandelingen).	  Daarmee	  was	  de	  aanpak	  niet	  congruent	  met	  het	  object	  van	  
veranderingen;	  	  
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• diverse	  (invloedrijke)	  stakeholders	  waaronder	  bonden	  en	  de	  overheid,	  waarvan	  de	  belangen	  
goed	  gemanaged	  hadden	  moeten.	  Een	  falend	  stakeholdermanagement	  is	  van	  grote	  invloed	  
geweest	  op	  het	  veranderproject.	  

• de	  directie	  en	  de	  Raad	  van	  Commissarissen	  beschikten	  in	  onvoldoende	  mate	  over	  political	  
en	  people	  skills,	  waardoor	  zij	  niet	  in	  staat	  bleken	  het	  veranderproces	  in	  goede	  banen	  te	  
leiden.	  De	  Raad	  was	  samengesteld	  om	  NS	  ‘naar	  de	  beurs	  te	  brengen’.	  

2.7.2	  De	  kenmerken	  van	  de	  interventies:	  	  
• de	  interventies	  werden	  intern	  gedragen	  op	  het	  niveau	  van	  directie,	  top	  80	  en	  top	  500	  

managers	  in	  de	  organisatie.	  Betrokkenheid	  ontbrak	  in	  de	  lagere	  regionen,	  zij	  waren	  niet	  bij	  
het	  bedenken	  betrokken.	  Er	  was	  een	  gebrek	  aan	  interne	  steun	  /	  sponsors	  op	  lagere	  nivo’s;	  

• de	  interventies	  waren	  merendeel	  doelspecifiek	  geformuleerd	  waarbij	  een	  relatie	  aanwezig	  
was	  met	  het	  doel	  (bijvoorbeeld	  verhoging	  van	  de	  productiviteit)	  en	  voorzien	  was	  in	  gepaste	  
tools	  (de	  invoering	  van	  doelstellingsgericht	  beoordelen);	  

• de	  interventies	  waren	  op	  zich	  goed	  programmeerbaar,	  mits	  commitment	  aanwezig	  was	  en	  
een	  realistische	  planning	  was	  gemaakt;	  

• de	  veranderingen	  richtten	  zich	  op	  het	  niveau	  van	  regels	  en	  inzetschema’s	  	  maar	  stuitten	  op	  
zoveel	  weerstand	  dat	  aard	  en	  omvang	  van	  het	  veranderproces	  veel	  groter	  werd	  dan	  vooraf	  
voorzien.	  	  	  

2.7.3	  Het	  proces	  van	  verankering:	  
• gebrek	  aan	  commitment	  met	  het	  veranderprogramma:	  men	  zag	  nauwelijks	  de	  voordelen	  

maar	  slechts	  de	  nadelen;	  
• angst	  en	  wantrouwen	  waren	  onderdeel	  van	  de	  cultuur	  zodat	  het	  ontbrak	  aan	  een	  goed	  

klimaat	  om	  HR	  interventies	  als	  doelstellingsgericht	  beoordelen	  of	  ontwikkelingsplannen	  in	  
te	  voeren.	  Men	  was	  bang	  afgerekend	  te	  worden;	  

• gebrek	  aan	  congruentie	  in	  aanpak	  en	  beoogd	  resultaat	  (tussen	  aanwezig	  wantrouwen	  en	  
gewenste	  ‘kwetsbare’	  nieuwe	  managementstijl,	  gebrek	  aan	  voorbeeldgedrag	  van	  de	  top).	  

2.7.4	  De	  mate	  van	  institutionalisatie:	  
• hoewel	  de	  kennis	  over	  bijvoorbeeld	  de	  in	  te	  voeren	  maatregelen	  en	  het	  gewenste	  gedrag	  

actief	  en	  breed	  werd	  uitgedragen	  via	  o.m.	  voorlichtingsbijeenkomsten,	  protocollen	  en	  
akkoorden,	  leidde	  dit	  niet	  tot	  institutionalisatie;	  

• de	  beschikbare	  danwel	  verworven	  kennis	  werd	  niet	  omgezet	  in	  gewenste	  performance;	  
• het	  sterke	  verzet	  van	  de	  bonden	  leidde	  er	  toe	  dat	  de	  druk	  op	  medewerkers	  op	  individueel	  

niveau	  om	  de	  organisatieveranderingen	  niet	  te	  accepteren	  hoog	  was.	  Emoties	  zoals	  angst,	  
boosheid	  en	  wantrouwen	  overheersten.	  Dit	  ondanks	  het	  feit	  dat	  er	  behoefte	  was	  aan	  
bijvoorbeeld	  een	  betere	  samenwerking	  en	  meer	  afwisseling	  in	  het	  werk	  (zoals	  vermeld	  in	  de	  
3.000	  verbetersuggesties);	  

• normatieve	  consensus	  ontbrak	  op	  grote	  schaal	  voor	  wat	  betreft	  de	  maatregelen	  gericht	  op	  
productgerichte	  inzet	  en	  systeemgericht	  handelen;	  

• ten	  tijde	  van	  de	  invoering	  ontbrak	  ook	  de	  sociale	  consensus:	  er	  was	  geen	  breed	  gedragen	  
overtuiging	  dat	  de	  veranderingen	  goed	  zouden	  zijn	  voor	  de	  organisatie.	  	  

	  
De	  veranderkunde	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  p	  195-‐196)	  onderscheidt	  deze	  vijf	  indicatoren	  
waarlangs	  institutionalisatie	  verloopt,	  waarbij	  de	  factoren	  zich	  lijken	  te	  ontwikkelen	  in	  de	  
beschreven	  volgorde	  (kennis,	  performance,	  individuele	  voorkeuren,	  normatieve	  en	  sociale	  
consensus).	  Pas	  als	  aan	  de	  eerste	  indicator	  is	  voldaan,	  komt	  de	  volgende	  indicator	  binnen	  bereik.	  
Gesteld	  mag	  worden	  dat	  hoewel	  er	  voldoende	  kennis	  aanwezig	  was	  over	  het	  nieuwe	  gewenste	  
gedrag	  en	  de	  inhoud	  van	  de	  procesveranderingen	  was	  de	  mate	  van	  institutionalisatie	  gering.
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2.8	  	  Aanbevelingen	  	  
Gesteld	  dat	  er	  geen	  ‘one	  best	  way’	  is	  beschouw	  ik	  de	  volgende	  aanbevelingen	  op	  zijn	  plaats:	  

2.8.1	  Start	  met	  een	  force-‐field	  analyse	  
“Veranderen	  begint	  met	  stilstaan”	  (Boonstra,	  2008),	  p20).	  Een	  force-‐field	  analysis	  op	  basis	  van	  
het	  drie	  stappenmodel	  van	  Kurt	  Lewin	  (unfreeze	  -‐	  change	  -‐	  defreeze)	  (Cummings	  &	  Worley	  
(2005),	  p	  125-‐126)	  is	  zinvol	  in	  veranderprojecten	  waarin	  weerstand	  wordt	  verwacht.	  Gelet	  op	  
de	  (macht	  van	  de)	  verschillende	  stakeholders	  bij	  NS	  in	  relatie	  tot	  de	  beoogde	  veranderingen	  had	  
een	  dergelijke	  analyse	  positief	  kunnen	  bijdragen	  tot	  het	  managen	  van	  het	  veranderproces.	  	  

2.8.2	  Raad	  van	  Commissarissen	  en	  directie	  met	  de	  juiste	  competenties	  
Het	  managen	  van	  een	  organisatie	  als	  NS	  vraagt	  ook	  om	  een	  gevarieerd	  pallet	  aan	  skills	  en	  
ervaring	  bij	  het	  topmanagement:	  ook	  op	  dit	  niveau	  dient	  de	  Human	  Factor	  aanwezig	  te	  zijn,	  
nodig	  voor	  een	  goed	  stakelholdermanagement.	  Training	  of	  executive	  coaching	  danwel	  
aanstelling	  van	  ándere	  managers	  op	  deze	  niveaus	  is	  aan	  te	  bevelen.	  (Cummings	  &	  Worley	  
(2005),	  p216-‐218).	  
	  
2.8.3	  Stel	  zorgvuldig	  een	  ‘intern-‐extern’	  gecombineerd	  team	  samen	  
Veranderkundig	  onderzoek	  van	  onder	  meer	  Kirkhart	  en	  Tsgar	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  
p51)	  toont	  aan	  dat	  gecombineerde	  teams	  van	  change-‐agents	  bijdragen	  tot	  een	  succesvol	  verloop	  
van	  de	  veranderingen.	  Immers	  (externe)	  kennis	  en	  kunde	  op	  een	  breed	  terrein	  
(veranderkundig/psychologisch	  /projectmatig	  vlak,	  geen	  last	  van	  bedrijfsblindheid)	  kan	  zo	  	  
optimaal	  gecombineerd	  worden	  met	  specifieke	  (proces)kennis	  en	  ervaring	  van	  binnen	  de	  
organisatie.	  Daarbij	  beschow	  ik	  een	  zorgvuldige	  entering	  &	  contractingfase	  als	  cruciaal	  voor	  het	  
verdere	  succes	  van	  de	  veranderingen.	  

2.8.4	  Stel	  de	  diagnose	  in	  dialoog	  met	  de	  werknemers	  m.b.v.	  grote	  groepsinterventie	  
De	  gewenste	  omvorming	  bij	  NS	  leende	  zich	  uitstekend	  voor	  de	  toepassing	  van	  Human	  Process	  
Interventies.	  De	  ‘dialoog	  opzoeken	  en	  luisteren’	  zijn	  zeker	  gezien	  de	  onderhavige	  
veranderproblematiek	  te	  verkiezen	  boven	  ‘zenden	  en	  	  forceren’.	  Concreet	  acht	  ik	  een	  grote	  
groepsinterventie	  waarbij	  de	  deelnemers	  at	  random	  worden	  samengesteld	  een	  geschikte	  
interventie	  om:	  	  
-‐ de	  problemen	  en	  oplossingen	  gezamenlijk	  te	  identificeren;	  	  
-‐ nieuwe	  benaderingen	  te	  ontwerpen	  gericht	  op	  de	  organisatiestructuur	  en	  het	  management;	  
-‐ de	  toekomstige	  richting	  van	  de	  organisatie	  te	  bepalen.	  
	  
Rekening	  houdend	  met	  de	  kenmerken	  van	  de	  organisatie	  (formeel,	  hiërarchisch,	  technisch	  
geörienteerd,	  bureaucratisch)	  is	  de	  ‘open	  systems	  method’	  te	  verkiezen	  boven	  die	  van	  ‘open	  
space	  method’	  zodat	  vanuit	  een	  zekere	  structuur	  de	  bijeenkomsten	  plaatsvinden.	  	  
	  
De	  output	  van	  de	  bijeenkomsten	  alsook	  de	  wijze	  waarop	  follow-‐up	  aan	  het	  geheel	  wordt	  
gegeven	  dient	  volgens	  een	  helder	  projectplan	  plaats	  te	  vinden.	  In	  de	  follow-‐up	  kunnen	  OR	  en	  
vakbonden	  een	  rol	  vervullen.	  Door	  stapsgewijs	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan	  en	  blijven,	  	  keuzes	  
te	  maken	  en	  feedback	  te	  geven	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  draagvlak	  wordt	  verworven	  én	  behouden.	  

2.8.5	  Third	  party	  interventie	  tussen	  OR,	  bonden	  en	  directie	  
Een	  ‘third	  party’	  interventie	  is	  een	  Human	  Proces	  Interventie	  die	  ertoe	  kan	  leiden	  dat	  
(sluimerende)	  conflicten	  tijdig	  worden	  besproken	  en	  beslecht	  en	  een	  basis	  ontstaat	  om	  tot	  
adequate	  onderhandelingen	  te	  komen.	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005,	  p227-‐229).	  Dit	  had	  in	  een	  
vroeg	  stadium	  kunnen	  bijdragen	  tot	  een	  meer	  effectieve	  insteek.	  
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2.8.6	  Verbeter	  de	  samenwerking	  tussen	  middlemanagement	  en	  werkvloer	  
Juist	  omdat	  sprake	  was	  van	  ‘horizontale’	  binding	  tussen	  beroepsgroepen	  in	  plaats	  van	  ‘verticale	  
binding’	  	  binnen	  het	  team	  verdient	  dit	  aandacht.	  Binnen	  de	  Human	  Process	  Interventions	  acht	  ik	  
de	  volgende	  interventies	  geschikt:	  
-‐ teambuildingsessies	  om	  (verstoringen	  in)de	  onderlinge	  samenwerking	  bespreekbaar	  te	  

maken	  en	  tot	  verbetering	  te	  komen.	  Dit	  kan	  bovendien	  leiden	  tot	  	  toename	  van	  de	  verticale	  
binding	  met	  het	  team	  en	  de	  organisatie	  (Cummings	  &	  Worley,	  (2005),	  p230);	  

-‐ groepsinterventies	  gericht	  op	  verbetering	  van	  de	  besluitvorming	  (proces	  interventies),	  een	  
verbetering	  van	  interpersoonlijke	  issues	  (content	  interventie)	  of	  het	  oplossen	  van	  klachten	  
van	  klanten	  (structuur	  interventies).	  (Cummings	  &	  worley,	  (2005),	  p225).	  

2.8.7	  (executive)	  Coaching	  voor	  (aankomend)	  managers	  of	  directieleden	  	  
Binnen	  de	  groep	  Human	  Processinterventies	  zijn	  training,	  opleiding	  maar	  ook	  individuele	  of	  
groepscoaching	  geschikt	  om	  nieuwe	  vaardigheden	  te	  ontwikkelen	  of	  nieuw	  gedrag	  in	  de	  praktijk	  
toe	  te	  passen.	  Nieuw	  gedrag	  zoals	  coachend	  leidinggevend,	  management	  by	  objectives	  en	  
feedback	  geven	  lenen	  zich	  uitstekend	  voor	  coaching	  (Cummings	  &	  Worley	  (2005,	  pp	  216,217).	  

2.8.8	  Leeftijdsfasebewust	  personeelsmanagement	  
Leeftijdsfasebewust	  personeelsmanagement	  is	  een	  geschikte	  HRM-‐interventie	  om	  tegemoet	  te	  
komen	  aan	  de	  verschillende	  behoeften	  die	  er	  zijn	  bij	  mensen	  in	  hun	  verschillende	  levensfasen.	  
Flexibele	  arbeidsvoorwaarden	  en	  opleidingsprogramma’s	  op	  maat	  (zoals	  training	  on	  the	  job/	  
action	  learning)	  kunnen	  o.m.	  bijdragen	  aan	  overdracht	  van	  kennis	  van	  seniors	  naar	  nieuw-‐
komers	  en	  NS	  als	  werkgever	  aantrekkelijker	  maken(Cummings	  &	  Worley	  (2005),	  pp	  396-‐400).	  

2.8.9	  Aandacht	  voor	  quality	  of	  worklife	  inclusief	  ziekteverzuim	  
Door	  preventieve	  en	  structurele	  aandacht	  te	  geven	  aan	  ‘quality	  of	  worklife’	  aspecten	  kunnen	  
vroegtijdig	  problemen	  worden	  onderkend	  op	  het	  gebied	  van	  	  arbeidsomstandigheden,	  
veiligheid,	  werksfeer,	  werkdruk	  etc.	  (Cummings	  &	  Worley,	  (2005),	  pp409,	  410)	  
	  
Stress	  management	  en	  welness	  interventies	  zoals	  training	  van	  leidinggvenden	  in	  het	  voeren	  van	  
verzuimgesprekken,	  systematisch	  bespreekbaar	  maken	  van	  ziekteverzuim	  en	  meetbaar	  maken	  
van	  verzuimgedrag	  	  draagt	  bij	  aan	  een	  betere	  ‘fit’	  tussen	  werknemer	  en	  organisatie	  (Cummings	  
&	  Worley	  (2005),	  p419-‐p429)	  en	  is	  gelet	  op	  het	  hoge	  ziekteverzuim	  bij	  NS	  het	  onderzoeken	  
waard.	  

2.8.10	  Relateer	  het	  beloningssysteem	  (deels)	  aan	  prestatiedoelen	  
Functieverblijftijd	  en	  duur	  van	  het	  dienstverband	  (senioriteit)	  zijn	  bij	  veel	  bedrijven	  belangrijke	  
criteria	  in	  beloningssystemen,	  zo	  ook	  bij	  NS.	  Door	  beloningscomponenten	  daar	  waar	  mogelijk	  en	  
zinvol	  te	  relateren	  aan	  het	  behalen	  van	  Smart	  geformuleerde	  individuele	  of	  groepsdoelstellingen	  
kan	  bepaald	  gedrag	  worden	  gestimuleerd	  of	  afgeleerd	  (Cummings	  &	  Worley,	  (2005),	  p368-‐372).	  	  

2.8.11	  Een	  systeem	  van	  Total	  Quality	  Management	  (Cummings	  &	  Worley,	  p318-‐ev)	  
Systematische	  aandacht	  voor	  kwaliteit	  en	  daarbij	  oog	  voor	  permanente	  verbetermogelijkheden	  
is	  kenmerkend	  binnen	  TQM,	  een	  technostructurele	  interventie	  die	  medewerkers	  op	  een	  
actievere	  manier	  bij	  het	  werk	  betrekt	  en	  dus	  de	  werknemersbetrokkenheid	  vergroot.	  De	  14	  
punten	  en	  zeven	  dodelijke	  zonden	  zoals	  geformuleerd	  in	  Deming’s	  kwaliteitsrichtlijnen	  
(Cummings	  &	  Worley	  p320)	  zijn	  van	  belang.	  De	  implementatie	  van	  een	  TQM	  systeem	  kan	  bij	  NS	  
leiden	  tot	  een	  hogere	  punctualiteit,	  minder	  fouten,	  hogere	  efficiency,	  een	  hogere	  werknemersbe-‐
trokkenheid	  maar	  ook	  een	  tevredener	  klant!	  Hierbij	  de	  opmerking	  dat	  invoering	  van	  een	  TQM-‐
systeem	  veelomvattend	  is	  en	  commitment	  vraagt	  breed	  in	  de	  organisatie,	  waarbij	  tijd	  (en	  geld)	  
nodig	  is	  om	  een	  dergelijk	  systeem	  in	  te	  voeren	  én	  te	  onderhouden.	  
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