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HOOFDSTUK 7

PERSONEELSBESTURING EN
HET PRODUKTIEPROCES

7.0 INLEIDING

Dit hoofdstuk gaat in op de derde deelvraag van de probleemstelling van dit onderzoek,
die betrekking heeft op de relatie tussen personeelsbesturing en het ontwerp en de beheer-
sing van het produktieproces. Dit hoofdstuk heeft binnen het onderzoek een zelfstandige
positie, zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven. Dit betekent overigens niet dat er geen
relatie is met het in Hoofdstuk vier ontwikkelde concept. Dit hoofdstuk geeft een nadere
invulling aan een aspect van het personeelssysteem (zie paragraaf 4.3): de organisatie van
werk, waaronder kwaliteit van de arbeid. Zoals eerder is aangegeven, is de organisatie van
werk ook in de human resource management literatuur een aandachtsgebied (Beer et al.,
1984). Geformuleerd in iets andere bewoordingen dan in het eerste hoofdstuk staat in dit
hoofdstuk de vraag centraal wat de bijdrage van personeelsbesturing is bij het (her)ontwerp
van het produktieproces, uitgaande van de veranderende inzichten ten aanzien van de
beheersing en vormgeving van het produktieproces aan de ene kant en van veranderende
inzichten ten aanzien van de inzet van mensen in het produktieproces vanuit
personeelsbesturing en human resource management aan de andere kant. 
Bij de uitwerking van deze vraag is een werkwijze gevolgd, die voortbouwt op eerder
onderzoek bij de Faculteit Bedrijfskunde (o.a. Van de Water et al., 1988; Van Donk, De
Vries & Van de Water, 1991; Ruël, 1994 en vanuit een kritische benadering van de
moderne sociotechniek Van der Zwaan (o.a. 1991, 1994)). Uitgangspunt is dat alternatieve
mogelijkheden voor de organisatie van werk (en de daaruit resulterende kwaliteit van de
arbeid) in belangrijke mate bepaald worden door keuzes die gemaakt worden bij het
vormgeven van het produktieproces. Veelal worden deze keuzes bepaald door overwegin-
gen die voortkomen uit technische overwegingen en overwegingen, die bepaald worden
door produktiebeheersing, logistieke eisen en eisen vanuit de beheersing van de kwaliteit
van produkten. Traditioneel is er vanuit het personeelsmanagement weinig aandacht
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 Hierbij valt naast de ontwikkeling van en voortdurende aandacht voor logistiek management1

en kwaliteitsmanagement te denken aan nieuwe benaderingen als <lean production’, <agile
production’, <Business Proces Reengineering’, Total Quality Management, etc.

geweest voor vraagstukken rond het vormgeven van het produktieproces en voor de
bijdrage die vanuit de personeelsbesturing geleverd kan worden aan het realiseren van
eisen op het gebied van logistiek, kwaliteit, etc.. Omgekeerd is er vanuit de disciplines,
die zich juist op deze vraagstukken richten, een geringe aandacht voor de personele
aspecten bij het inrichten van het produktieproces. De relevantie van een meer integrale
benadering van vraagstukken rond het inrichten van het produktieproces en de organisatie
van werk, wordt versterkt door een toenemende belangstelling  hiervoor door hogere eisen1

die aan organisaties gesteld worden met betrekking logistieke performance en de kwaliteit
van geleverde produkten en diensten.

De basis van dit hoofdstuk ligt, gezien het bovenstaande, in het uitwerken van een kader
voor de beschrijving van het produktieproces. Hiervoor worden vier dimensies uitgewerkt,
die verschillende waarden kunnen aannemen. De waarden van deze dimensies worden
beïnvloed door de inzichten en voorschriften uit het logistiek management en het kwali-
teitsmanagement. Deze inzichten en voorschriften, die kort beschreven zullen worden,
hebben, gezien ons uitgangspunt, ook invloed op de organisatie van het werk en de
kwaliteit van de arbeid. Daarop zal nader worden ingegaan. In een tussenbalans worden
de verschillende eisen en wensen vanuit de verschillende disciplines vergeleken. Daarin
wordt een dilemma geconstateerd: hoe kan bij de inrichting van een produktieproces zowel
voldaan worden aan de eisen en wensen vanuit personeelsbesturing (de gewenste kwaliteit
van de arbeid) als aan de eisen en wensen vanuit logistiek en kwaliteitsmanagement. Een
bijdrage aan de oplossing van dit dilemma lijkt te liggen in de inzichten uit de sociotech-
niek. Deze blijken echter niet te voldoen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een tweetal
paragrafen waarin dit dilemma nader wordt uitgewerkt voor logistiek en voor kwaliteits-
management. Daarbij dienen de vier dimensies van het produktieproces als kader voor het
aandragen van oplossingen.
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 Deze paragraaf is in belangrijke mate gebaseerd op een eerdere publikatie: Donk, D.P. van,2

J. de Vries & H. van de Water (1991): Towards a Conceptual Framework of the Production
Function, in: International Journal of Operations and Production Management, Vol. 11, No.
1, pp. 32-40. Hierin wordt voortgebouwd op Van de Water et al. (1988). 

 In de literatuur zijn tal van namen voor het produktieproces te vinden: <technical core’3

<technology’, <technical system’, <operating core’, produktiesysteem, produktiefunctie, zie ook
Van Donk et al. (1991).

7.1 DIMENSIES VAN HET PRODUKTIEPROCES2

In deze paragraaf werken we het centrale kader voor dit hoofdstuk nader uit. Het raamwerk
voor het produktieproces dat hier wordt geschetst, zal als referentie dienen voor het
beoordelen van de kwaliteit van de arbeid in verschillende produktie situaties en de
speelruimte die hiervoor bestaat. Tevens kunnen we door de inzichten en voorschriften
vanuit logistiek management en kwaliteitsmanagement in dit kader te plaatsen, indirect,
een oordeel geven over de consequenties van deze inzichten op de kwaliteit van de arbeid.
Tot slot dient het raamwerk als hulpmiddel voor het aandragen van alternatieven. Een
eerste aanzet voor het raamwerk is ontwikkeld in het kader van het beoordelen van de
kwaliteit van de arbeid (Van de Water et al., 1988). 

Bij het uitwerken van het begrip produktieproces  is uitgegaan van een aantal constaterin-3

gen ten aanzien van de huidige stand van zaken in de literatuur. In de eerste plaats is er
een gebrek aan integratie tussen verschillende theorieën en concepten. Dit geldt zowel
binnen de relevante deelgebieden van management (de organisatiekunde en het producti-
on/operations management) als tussen deze genoemde gebieden. In de tweede plaats valt
waar te nemen dat de gehanteerde begrippen een beperkte praktische toepassingsmoge-
lijkheid hebben. Hieraan zijn enerzijds de abstracte definities debet en anderzijds het
gegeven dat vragen van theoretische aard verschillen van praktische vragen. Ten derde
bestaat er verwarring over de precieze definitie van de gehanteerde concepten. 
Vanuit deze constateringen is bij het nader omschrijven van het produktieproces, uitgegaan
van de gedachte dat een produktieproces een meer-dimensionale grootheid is, waarvoor
inzichten uit tenminste de organisatiekunde en het production/operations management van
nut zijn. Binnen deze disciplines is immers vooral aandacht besteed aan het
produktieproces. Voorts is ernaar gestreefd de gehanteerde begrippen en definities zo
eenduidig mogelijk te laten zijn en waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande literatuur.
Op basis hiervan zijn bij de beschrijving van een produktieproces vier dimensies te
onderscheiden, die in een situatie in de praktijk bepaalde waarden zullen aannemen. We
onderscheiden: 

1. Physical layout of the means of production;
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2. Throughput strategy;
3. Organisation of the production process;
4. Organisation of the decision-making system. 

We werken deze dimensies en de waarden die deze kunnen aannemen, in het vervolg van
deze paragraaf kort uit. Voor een meer volledige beschrijving alsmede voor een discussie
van de gehanteerde begrippen en verwijzingen naar de literatuur, wordt verwezen naar Van
Donk, De Vries & Van de Water (1991) (verder aan te duiden in dit hoofdstuk met Van
Donk et al. (1991)). Deze vier dimensies en hun uitwerking zijn op te vatten als een eerste
aanzet voor de nadere definiëring van het begrip produktieproces. Hiermee is een basis
gelegd voor verder onderzoek (bijv. Ruël. 1994). 

Physical layout of the means of production
Deze dimensie geeft de fysieke rangschikking van de produktiemiddelen (machines en
andere componenten die noodzakelijk zijn voor het produktieproces) weer ten opzichte
van elkaar. Drie basisvormen worden onderscheiden;

! de lijn layout, waarbij de opeen volgende stappen in het produktieproces de
volgorde van de produktiemiddelen bepalen;

! de proces layout, waarbij de groepering van de produktiemiddelen gebaseerd is
op de gelijksoortigheid in bewerking;

! de vaste positie layout, waarbij het produkt op een en dezelfde plaats blijft en de
produktiemiddelen naar het produkt worden gebracht. 

Throughput strategy 
Met deze dimensie wordt aangegeven welke keuze een organisatie heeft gemaakt ten
aanzien van de grootte van een run (anders gezegd: het volume), waarmee de produktie
door het proces wordt gevoerd. Hill (1991) spreekt in dit verband over de ?choice of
process”. We onderscheiden drie basisvormen;

! de project structuur, waarbij een complex, groot en veelal eenmalig produkt wordt
geproduceerd. Jobbing is een vereenvoudigde vorm hiervan.

! de batch structuur, die wordt gekarakteriseerd doordat elke produktie-hoeveelheid
in zijn geheel een produktiestap doorloopt voordat deze hoeveelheid overgaat naar
de volgende stap.

! de flow structuur, waarbij een eenheid naar een volgende stap gaat zonder te
wachten op de voltooiing van het werk aan soortgelijke eenheden.

Organisation of the production process 
Deze dimensie beschrijft de wijze waarop de uitvoerende taken zijn gegroepeerd of
samengevoegd en de samenhang tussen deze taken. In't Veld (1985) spreekt in dit verband
over de ?organieke structuur”. Twee vormen worden onderscheiden:

! de functionele organisatie, waarin de groepering van de operationele taken (ten
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aanzien van een gehele produkt range van een bepaald proces) is gebaseerd op
de gelijksoortigheid in bewerking;

! de produkt-gerichte organisatie, waarin deze groepering geschiedt op basis van
een produkt of produktfamilie.

Dit onderscheidt is terug te voeren op de in Hoofdstuk vier gevoerde discussie in de
organisatiekunde ten aanzien van ?grouping by market” of ?functional grouping”. Voor
het aangeven van de waarde van deze dimensie in een praktische situatie is het helder
aangeven van de grenzen van het in beschouwing genomen (deel van het) produktieproces
essentieel. 

Organisation of the decision-making system
De laatste dimensie die wordt onderscheiden lijkt enigszins op de vorige, die betrekking
heeft op uitvoerende taken, terwijl deze dimensie betrekking heeft op de beheersing. De
Organization of the decision-making system heeft betrekking op de groepering van de
beheersings(<control’-)taken van een produktieproces. Twee uiterste vormen, waartussen
de meeste praktijk situaties zich zullen bevinden, zijn te onderscheiden:

! in de functionele vorm is de verzameling beheerstaken verdeeld in min of meer
autonome taken, gebaseerd op gespecialiseerde kennis. Taylor (1911)
onderscheidt in dit verband o.a. instructie, routing, reparatie, inspectie en
discipline. 

! in de niet-functionele vorm zijn de beheersingstaken geheel niet opgedeeld.
Hierin herkennen we het principe van ?unity of command” (Fayol, 1949). 

Mintzberg (1979) duidt deze vormen respectievelijk aan met horizontale decentralisatie
en horizontale centralisatie van de besluitvorming. 

Bij het herontwerp van een produktieproces bepalen keuzes op de vier dimensies de
speelruimte voor het vormgeven van personeelsbesturing, logistiek management en/of
kwaliteitsmanagement. Andersom kunnen keuzes op deze gebieden de keuzes bepalen voor
bepaalde waarden op de vier dimensies. Het onderscheiden van verschillende dimensies
maakt duidelijk dat er op verschillende aspecten keuzes gemaakt kunnen worden. 

7.2 LOGISTIEK EN KWALITEIT

Centrale vraag in deze paragraaf is de invloed van logistiek management en kwaliteitsma-
nagement op de dimensies van het produktieproces en indirect (via de dimensies) of direct
de invloed op personeelsbesturing vast te stellen. In deze paragraaf zullen we in het kort
een aantal relevante ontwikkelingen schetsen op de gebieden logistiek management en
kwaliteitsmanagement. Deze twee worden in aparte paragrafen behandeld, waarin na een
korte introductie een theoretische raamwerk wordt geschetst voor respectievelijk logistiek
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management (gebaseerd op Van Donk & De Vries, 1990; De Vries, 1987) en
kwaliteitsmanagement (op basis van Van de Water & De Vries, 1992; Van de Water & Van
Donk, 1992). De beide paragrafen worden afgesloten met een korte beschouwing over de
effecten van deze inzichten op de vier dimensies van het produktieproces en eerste
verkenning van de mogelijkheden en beperkingen voor personeelsbesturing. Later in dit
hoofdstuk komen we op dit centrale thema terug. 

7.2.1 Logistiek management

In de pleidooien, beschrijvingen en aanbevolen aanpakken van logistiek management is
een prominente plaats ingeruimd voor de termen ?geheel” en ?integratie”. In het kader van
deze studie zou het te ver voeren om uitgebreid aandacht te besteden aan de inhoud,
verschillen en overeenkomsten tussen een integrale beheersing van de (gehele) goederen-
stroom, beheersing van de integrale goederenstroom, geïntegreerde logistiek en de variaties
die hierop verder mogelijk zijn. In een beschouwing over het thema integratie en
samenhang, onderscheidt De Vries (1987) een viertal vormen van samenhang, die in de
literatuur te herkennen zijn. In Van Donk & De Vries (1990) worden deze vier vormen van
samenhang opgevat als een ordeningskader voor de verschillende aspecten die van belang
zijn bij het realiseren van de (integrale) beheersing van de (gehele) goederenstroom. We
onderscheiden de volgende aspecten (Van Donk & De Vries, p. 223/224):

! het logistieke beleid;
! organisatie van de logistieke activiteiten;
! besturingssystemen van de goederenstromen;
! fysieke stromen. 

Opvallend is dat verschillende, als integraal gepresenteerde benaderingen voor het
logistieke management veelal de nadruk leggen op slechts één van deze vier gebieden (vgl.
Wijngaard, 1986). We werken de vier vormen hieronder kort uit.

Bij de samenhang in het logistieke beleid wordt in de literatuur aangegeven dat er op het
beleidsmatige vlak afstemming dient te zijn tussen commerciële, financiële en produktie-
technische doelstellingen. Het logistieke beleid wordt in deze visie wel gezien als het ant-
woord op veranderende eisen in de markt. Tevens vormt het beleid een randvoorwaarde
voor beslissingen op de hierna te behandelen aspecten. Van Donk & De Vries (1990)
voegen hier doelstellingen van personele aard aan toe. 

Bij samenhang in organisatorisch opzicht wordt in de literatuur veelal gepleit voor het
inrichten van een logistieke afdeling, die alle logistieke verantwoordelijkheden krijgt. Het
is de vraag of verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een andere wijze
dan de bepleite centralisatie niet tot even goede of zelfs betere resultaten leidt. Wel is het
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van belang dat de organisatorische inbedding van de logistieke activiteiten en de verant-
woordelijkheid daarover voldoende aandacht krijgen. 

Bij besturingssystemen van de goederenstroom wordt in de literatuur voornamelijk gedacht
aan formele, alles omvattende, centraal <opgestelde’ computer-ondersteunde besturingssys-
temen. Meer en meer wordt op dit terrein, mede onder invloed van JIT-achtige denkbeel-
den, echter ingezien dat volledige beheersing van alle produktiestappen in één systeem
niet wenselijk en mogelijk is. 

Ten aanzien van de fysieke stromen bestaat er binnen de logistieke literatuur een zekere
voorkeur voor eenvoudige en overzichtelijke stromen. Sommige auteurs pleiten voor de
pijplijn als ideale grondvorm voor de goederenstroom.

Deze vier aspecten van logistiek management staan niet geheel los van de hiervoor
beschreven dimensies van het produktieproces. De logistieke literatuur geeft (soms
impliciet) voorschriften voor het inrichten van het produktieproces en dus voor het maken
van bepaalde keuzes op de vier dimensies. Per aspect zijn in dit verband de volgende
opmerkingen te plaatsen. 
Een mogelijke implicatie van samenhang in het logistieke beleid is integratie van
verschillende disciplines bij de beleidsvorming en derhalve een minder functioneel
georiënteerde Organisation of the decision-making system. In veel gevallen zal deze
besluitvorming echter niet alleen betrekking hebben op het produktieproces.
Bij het aspect organisatorische samenhang zijn implicaties te voorzien op de dimensies
Organisation of the decison-making system en de dimensie Organisation of the production
process. Met name zijn verandering te verwachten als er een aparte logistieke afdeling in
een organisatie wordt geïntroduceerd.
Ook het aspect besturingssystemen heeft invloed op (de waarde van) de dimensie
Organisation of the decison-making system. Introductie van een logistiek informatie- en/of
planningssysteem levert een meer functionele vorm op.
Aanbevelingen met betrekking tot het fysieke aspect hebben mogelijkerwijs implicaties
voor de dimensies Throughput strategy, Physical Lay-out, en Organisation of the
production process. Eenvoudige en overzichtelijke stromen kunnen immers gerealiseerd
worden door bijvoorbeeld een lijn lay-out, maar ook door een produktgewijze opstelling
of veranderingen in Throughput strategy, terwijl ook combinaties mogelijk zijn. Het
onderscheid in verschillende dimensies biedt hier vooral een beter inzicht in mogelijke
keuzes. Verschillende keuzes geven andere opties ten aanzien van het ontwerp van
arbeidssystemen als onderdeel van personeelsbesturing. 

Met betrekking tot de samenhang tussen logistiek management en personeelsbesturing,
hebben we elders (Van Donk & De Vries, 1990) vastgesteld dat er nauwelijks sprake is
van wederzijdse bevruchting door beide vakgebieden. Op basis van het hierboven
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geschetste logistieke kader komen we daar (p. 228) tot de conclusie dat er eerder sprake
lijkt te zijn van tegengestelde ontwikkelingen waarin het logistieke management vooral
streeft naar planmatig handelen, opsplitsing van taken en numerieke flexibiliteit, terwijl
vanuit de personeelsbesturing, de human resource management benadering (zie paragraaf
2.6) juist de nadruk legt op creativiteit, betrokkenheid, brede inzetbaarheid en
bevoegdheden laag in de organisatie. Op dit spanningsveld komen we later in dit hoofdstuk
terug.

7.2.2 Kwaliteitsmanagement

In de literatuur op het gebied van kwaliteitsmanagement lijkt de aandacht op een beperkt
aantal aspecten gericht te zijn: de betekenis van het begrip ?kwaliteit” (voor een
uitgebreide verhandeling, zie Garvin (1984)); technieken en methoden (o.a. statistische
technieken, certificatie); verandering en invoering van een kwaliteitssysteem, Total
Quality Management of kwaliteitsmanagement. Recentelijk is hier de aandacht voor
kwaliteitsprijzen (Malcolm Baldridge Award, Europese en Nederlandse Kwaliteitsprijs)
bijgekomen. Ook daarin wordt veel nadruk gelegd op het belang van training en opleiding,
communicatie en commitment van de leiding. Deze zijn ook zeker van belang voor het
succes van kwaliteitsprojecten. De mogelijkheden die er zijn tot (her)ontwerp van het
produktieproces blijven hiermee echter enigszins buiten beschouwing en daarmee ook de
plaats van mensen in het produktieproces. De literatuur besteedt weinig aandacht aan de
invloed van het ontwerp van het produktieproces op de kwaliteit van produkten en
diensten, processen en organisatie. Door enkele auteurs worden wel enige aanwijzingen
gegeven over de inrichting van het produktieproces en de functie van mensen hierin. Zo
pleit Juran (1991) voor <self control’ (de middelen hebben om het eigen werk te beoor-
delen) en voor het opheffen van de Tayloriaanse scheiding tussen denken en doen. Deming
(1986) geeft aan dat functionele barrières opgeheven moeten worden (horizontale
coördinatie). 
Om tot de beoogde <self control’ te komen en de relatie met de dimensies van de
produktiefunctie en de inhoud van taken te kunnen leggen, is duidelijkheid over de bestu-
rende taakcomponenten van kwaliteitszorg nodig en de relaties tussen deze taken. Een
abstract model hiervoor wordt gegeven door Van de Water & De Vries (1992). Zij
onderscheiden op basis van het three-layer model van Mesarovic et al. (1970) (zie ook
Hoofdstuk vier) achtereenvolgens:

! Organizing quality control level
! Adaptive quality control level
! Quality control level

Deze drie besturingsniveaus besturen het totale primaire proces van de organisatie,
waarvan het produktieproces een onderdeel uitmaakt. Belangrijk is te constateren dat
kwaliteitszorg gezien wordt als een systeem dat bestuurt en dat bestuurd wordt. We geven
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een korte uiteenzetting van de hoofdtaken op de verschillende niveaus.
Op het eerste niveau wordt het kwaliteitsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit dient
consistent te zijn met het beleid op andere terreinen.
Het adaptive quality control level is opgebouwd uit twee elementen: het quality system
en het adaptief besturingssysteem. Het quality system is erop gericht de doelstellingen van
het eerste niveau te realiseren, terwijl het adaptieve systeem het quality system kan
aanpassen en informatie terugkoppelt naar het organizing level.
Op het quality control level onderscheiden we wederom twee deelsystemen. Het ene
deelsysteem bestuurt aspecten van het primaire proces van de organisatie, terwijl het
andere deelsysteem als doel heeft onzekerheden, die een verstoring op de te besturen
aspecten teweeg brengen, te detecteren en te elimineren. Een en ander wordt samengevat
weergegeven in Figuur 7.1.

Kwaliteitszorg wordt meer en meer opgevat als een organisatievraagstuk (vgl. De Heer
& Ahaus (1991)). Het bovenstaande raamwerk biedt hierbij een kapstok voor het verdelen
van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de kwaliteitszorg. De
praktijk bij certificering laat zien dat de nadruk veelal ligt op het vastleggen van procedu-
res en de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het opstellen van een
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 Hierbij gaan we nog voorbij aan de kritiek dat het vastleggen van deze zaken ook tot een4

slechtere kwaliteit aanleiding kan geven. Broekhuis & De Leeuw (1994) geven aan dat de ISO-
NEN richtlijnen niet bruikbaar zijn in professionele dienstverlening.

kwaliteitsbeleid en het vastleggen van doelstellingen . Hiermee wordt vrijwel uitsluitend4

gekeken naar één dimensie van het produktieproces: Organisation of the decision-making
proces. Bij certificering worden er geen verdere eisen gesteld of voorschriften gegeven
ten aanzien van de invulling van deze dimensie. De eerder genoemde kwaliteits-
(des)kundigen (Juran, Deming, etc.) hebben wel her en der aandacht hieraan geschonken:
organiseer horizontaal, operator self control. Deze wijzen op een voorkeur voor een niet-
functionele verdeling van de beheerstaken en op een voorkeur van het zo direct mogelijk
verbinden van beheerstaken en uitvoerende taken. In hoeverre waarden van andere
dimensies van de produktiefunctie hierbij van invloed zijn, is tot dusverre niet systema-
tisch onderzocht. Een aanzet hiertoe wordt gegeven in Van de Water & Van Donk (1992).
De basis ligt ook daar in de conceptuele beschrijving van de produktiefunctie en van het,
in deze paragraaf gegeven raamwerk voor kwaliteitszorg. We werken een en ander in het
vervolg uit. 

Samenvattend constateren we dat de inzichten op het gebied van kwaliteitsmanagement
geen duidelijke voorschriften verschaffen over de te kiezen waarden op de verschillende
dimensies van het produktieproces. Sterker nog, in de literatuur wordt nauwelijks aandacht
geschonken aan de mogelijkheden om daarmee het kwaliteitsmanagement te beïnvloeden.
Aandacht voor aspecten van personeelsbesturing beperkt zich in hoge mate tot het op
populaire wijze aandacht vragen voor zaken als communicatie, betrokkenheid en
commitment van de leiding en dan vooral in de invoeringsfase.

7.3 TUSSENBALANS 

Uit het voorgaande zijn een drietal conclusies te trekken.
In de eerste plaats is er in de vorige paragraaf aangegeven dat de inzichten uit het
logistieke management en uit het kwaliteitsmanagement invloed hebben op de inrichting
van de organisatie en de inrichting van het produktieproces en daarmee ook op de de
inrichting en organisatie van werk. In de logistiek hebben we geconstateerd dat er gepleit
wordt voor een meer planmatige benadering met gebruikmaking van sterke taaksplitsing
en numerieke flexibiliteit (Van Donk & De Vries, 1990, p. 228). Delbridge & Turnbull
(1992) concluderen in hun onderzoek naar de effecten van de invoering van op JIT
gebaseerde produktie systemen: ?The rhetoric may be of employee involvement, develop-
ment and autonomy but the reality is workers operating under clearly defined (and
dictated) managerial guidelines, under constant surveillance, and solving managerially
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 Overigens zij hier opgemerkt dat van het begrip ?kwaliteit van de arbeid” een groot aantal5

contrasterende definities zijn. De bespreking daarvan valt buiten het bestek van deze studie.

defined problems without the time, resources or power to input developments which may
qualitatively improve their work experience” (p. 68). 
Ook vanuit het kwaliteitsdenken bestaat er een zekere druk om meer geformaliseerd te
werken, om een groter beroep te doen op flexibele arbeid en tot sterkere beheersing van
het produktieproces en de daarin werkende mensen. Een saillant voorbeeld hiervan wordt
beschreven in Sewell & Wilkinson (1992, 1993), waarin door een zeer ver doorgevoerd
systeem van kwaliteitscontrole op de werkvloer, individuele prestaties (kwalitatief en
kwantitatief) controleerbaar zijn en zichtbaar gemaakt worden, terwijl het beleid in woord
pleit voor commitment, vertrouwen en een cultuur van gelijkheid tussen managers en
medewerkers. 

In de tweede plaats valt te constateren dat er binnen het logistieke management en
kwaliteitsmanagement een gering inzicht bestaat in de verschillende mogelijkheden en
keuzes die er bestaan bij het (her)ontwerp van het produktieproces. Hieraan ligt een veelal
één-dimensionale visie op het produktieproces ten grondslag, waardoor bepaalde keuzes
consequenties hebben voor alle dimensies van het produktieproces. 

In de derde plaats hebben we in Hoofdstuk twee ook al geconstateerd dat de doelstellingen
vanuit het human resource management op het niveau van de arbeidsplaats (de kwaliteit
van de arbeid ) juist wijzen in de richting van brede inzetbaarheid, grote betrokkenheid,5

gebruik maken van de creativiteit van mensen. Ruël (1994) wijst daarnaast op de
maatschappelijke en economische relevantie van een betere kwaliteit van de arbeid. 

Zoals in de inleiding is gesteld, staat in dit hoofdstuk de vraag centraal wat de bijdrage
van personeelsbesturing is bij het (her)ontwerp van het produktieproces, uitgaande van
de veranderende inzichten ten aanzien van de beheersing en vormgeving van het
produktieproces aan de ene kant en van veranderende inzichten ten aanzien van de inzet
van mensen in het produktieproces vanuit personeelsbesturing en human resource
management aan de andere kant. Uit het voorgaande (en de bovenstaande conclusies) lijken
twee schijnbaar conflicterende doelstellingen naar voren te komen (naar Van de Water &
Van Donk, 1992, p. 111):

! Het streven naar een werkomgeving waarin mogelijkheden worden geboden voor
zelfontplooiing, zingeving en autonomie van werknemers.

! Het streven naar een werkomgeving, die kan voldoen aan de eisen van klanten
met betrekking tot kwaliteit en logistiek. 

In een traditonele rolverdeling in organisaties zal de personeelsafdeling zorgdragen voor
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de eerste doelstelling en is de produktieafdeling verantwoordelijk voor kwaliteit en tijdige
levering en derhalve voor het ontwerp van het produktieproces. Bij dit ontwerp is de
personele functie meestal niet betrokken (De Nijs, 1988; Van Haaren & De Jong, 1990;
Van Donk & Ruël, 1992). Een recente bundeling van empirisch onderzoek naar de relatie
tussen introductie van nieuwe (produktie-)technologie en human resource management
(Clark, 1993) bevestigt dit beeld. In aanleg herkennen we hier de vicieuze cirkel van Legge
(1978), die in Hoofdstuk zes werd beschreven. In de terminologie van het concept voor
personeelsbesturing in Hoofdstuk vier, kunnen we stellen dat, anders dan daar, het
organiseren van arbeid niet gezien wordt als onderdeel van de personeelsbesturing. Een
andere interpretatie is dat er bij het ontwerp van de verantwoordelijkheidsstructuur (het
ontwerp van de echelon-structuur) een onhandige decompositie of een verkeerde wijze van
coördineren wordt gekozen. 
In een aantal cases uit het boek van Clark (1993) is de personele functie wel vroegtijdig
betrokken bij het veranderingstraject: het ontwerp van een nieuw produktiesysteem wordt
hierdoor niet beïnvloed, de personele betrokkenheid is vooral gericht op zaken als
opleiding en training, selectie, beloning, de ?industrial relations” en de contacten met de
werknemers. Ook het werk van Dale & Cooper (1992) past in dit beeld en is, ondanks de
veelbelovende titel ?Total Quality and Human Resources”, exemplarisch voor het denken
over de rol van personeel binnen kwaliteitsmanagement. Zij besteden vooral aandacht aan
introductie, motivatie en veranderingsaspecten en nauwelijks aan het (her)ontwerp van
het produktieproces en de bijbehorende veranderingen in verantwoordelijkheidsverdeling,
inhoud van taken en dergelijke. 
Bij enkele andere beschreven studies in Clark (1993) is er wel aandacht voor de effecten
van geïntegreerde produktiesystemen en de toename van de flexibiliteit op de inhoud van
het werk en de kwaliteit hiervan: meestal zijn deze effecten gunstig. Hierbij is er werk
gecreëerd waarin de werknemers meer beslissingsbevoegdheden hebben, meer verschillen-
de taken uitvoeren en meer geïntegreerde taken hebben. Opvallend is dat deze
eigenschappen min of meer beschouwd worden alsof ze automatisch voortkomen uit het
(technische) ontwerp van het produktiesysteem en dat ze niet als expliciete eis voor het
ontwerpen zijn opgesteld. 

Het vervolg van dit hoofdstuk is gericht op het aangeven van een kader waarin de twee
bovenstaande doelstellingen geplaatst kunnen worden. Hierbij realiseren we ons dat het
voorkomen of oplossen van een conflict tussen deze twee doelen niet altijd mogelijk is.
Het kader, dat gebaseerd is op de in dit hoofdstuk besproken concepten voor het
produktieproces, logistiek management en kwaliteitsmanagement, maakt duidelijk waar
expliciete keuzes mogelijk en nodig zijn. We starten met de bespreking van de bijdrage
van de sociotechniek, die een oplossing presenteert voor het hierboven weergegeven
dilemma. 
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7.4 DE SOCIOTECHNISCHE BIJDRAGE

De sociotechniek (ook wel aangeduid met moderne sociotechniek of sociotechnische
systeembenadering) onderkent het in de vorige paragraaf weergegeven dilemma en
pretendeert daarvoor de oplossing te hebben gevonden. In de woorden van de grote
pleitbezorger hiervan in Nederland: ?Sociotechniek is de studie en verklaring van de wijze
waarop arbeidsdeling en technische instrumentatie in onderlinge samenhang en in relatie
tot de gegeven omgevingscondities de mogelijkheden voor de produktie van interne en
externe functies bepalen en de toepassing van deze kennis bij het ontwerpen en heront-
werpen van produktiesystemen” (De Sitter, 1989, p. 323). Uitgangspunt in, op de socio-
techniek gebaseerde ontwerpen is het gezamenlijke optimaliseren van het technische en
het sociale systeem, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de technische vereisten van een
produktiesysteem niet op eenduidige wijze de manier en de mate van arbeidsdeling
(mogen) voorschrijven. Om dit te bereiken, wordt uitgegaan van het concept van de hele
taakgroep: een groep produktiemedewerkers die verantwoordelijk is voor de totstandko-
ming van een geheel produkt of een afgerond deelprodukt. Deze verantwoordelijk betreft
zowel alle uitvoerende taken als ook zoveel mogelijk regelende en besturende taken. Voor
de taken van de individuele medewerkers heeft een en ander een aantal consequenties. Elke
medewerker moet een aantal verschillende uitvoerende taken kunnen verrichten en daarmee
breed inzetbaar zijn. Voor de groep in zijn geheel staat het regelen van de uitvoerende
taken centraal en dus het hebben van voldoende speelruimte (een zekere mate van
autonomie) om op veranderingen te kunnen reageren. Daarnaast dient de groep de
mogelijkheden te hebben om structurele veranderingen aan te brengen in werkzaamheden
(uiteraard in overleg als deze de grenzen van de eigen groep overschrijden). Voor een
uitgebreidere besprekingen van de sociotechniek wordt verwezen naar onder andere
Kuipers & Van Amelsvoort (1990), Van der Zwaan (1991) en De Sitter (1994). 

7.4.1 Integratie sociotechniek

In Van Donk & Ruël (1992) wordt aangegeven dat de sociotechniek kan worden gebruikt
voor het op concrete wijze invullen van het werkveld <Organiseren van werksystemen’
(Beer et al., 1984), dat wij in Hoofdstuk vier als een deel van de personeelsbesturing
hebben opgevat. In Van Donk & Ruël (1992) wordt vooral gekeken naar het bereiken van
de doelstellingen van human resource management (cf. Guest, 1987; zie ook Hoofdstuk
twee). De sociotechniek blijkt hieraan een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Organisationele integratie
Het basisprincipe van de sociotechniek om het sociale en technische systeem binnen één
ontwerpslag te brengen is de basis voor het bereiken van deze doelstelling. De werkstroom
wordt opnieuw ontworpen met daaraan een directe koppeling van het ontwerp van de hele
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taakgroep en derhalve de inzet van mensen. Training, opleiding, leidinggeven en andere
<personele’ zaken worden hier direct aan gekoppeld. 

Commitment van de werknemer
Door een directe koppeling van de taakgroep aan (een deel van) het produkt, ontstaat er
betrokkenheid met dit produkt, met de taakgroep waarin men werkt en daarmee ook met
de organisatie. De bereidheid tot verandering is in feite ingebouwd in de taak van de groep
(gerichtheid op verbeteringen binnen de randcondities, mogelijkheden tot sturen en
regelen).

Flexibiliteit
De flexibiliteit van de leden van een taakgroep is door de beoogde multi-inzetbaarheid
groot. Doordat het aanleren van nieuwe taken gestimuleerd wordt, zal ook de flexibiliteit
van de groep als totaal vrij groot kunnen zijn. 

Kwaliteit
Te verwachten valt dat de kwaliteit van de arbeid zal toenemen door de grotere variëteit
in uitvoerende en het daaraan toevoegen van besturende en regelende taken. Door de
directe terugkoppeling van resultaten en de mogelijkheid tot identificatie met een deel van
het produkt, zal, volgens de sociotechnische inzichten de kwaliteit van het produkt ook
beter worden.

Van Donk & Ruël (1992) geven aan dat aanvulling van de sociotechnische ideeën nodig
is en mogelijk wordt door bijpassend beleid op de overige drie beleidsterreinen van human
resource management te voeren. Hierbij valt te denken aan participatie van werknemers
bij het proces van (her)ontwerp zelf (waaraan de sociotechniek nauwelijks aandacht geeft),
de eisen die aan mensen gesteld worden bij werving en selectie, zodat deze beter aansluiten
op de eisen die voortkomen uit multi-inzetbaarheid en teamwerk en aanpassingen in het
beloningssysteem. Hierdoor kan verdere integratie van de sociotechniek en
personeelsbesturing gestalte krijgen (Van Donk & Ruël, 1992; Van der Zwaan, 1994). 

7.4.2 Kritiek 

Hoewel de bovenstaande korte schets geen recht doet aan de theoretische en empirische
bevindingen, die in de sociotechnische literatuur te vinden zijn, zullen we toch een aantal
punten van kritiek formuleren op de aanpak vanuit de sociotechniek. Daarbij ligt het accent
op die aspecten die betrekking hebben op het ontwerpen van het produktieproces en de
beheersing ervan. Voor een discussie van andere aspecten wordt verwezen naar onder
andere de discussie in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (1989), Ruël (1994),
Molleman & Van der Zwaan (1994).
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In de eerste plaats valt de manier waarop het produktieproces wordt gekarakteriseerd op.
Illustratief in dit verband is dat Van der Zwaan (1991, p. 131) stelt dat produktiesystemen
in de praktijk in wezen te herleiden zijn tot één van de twee hoofdtypen lijnstructuur of
functionele structuur. Ook verfijnder typologieën zijn naar zijn opvatting hierin te
comprimeren. Ook in andere publikaties op dit gebied (De Sitter et al., 1987; Kuipers &
Van Amelsvoort, 1990) wordt een dergelijke vrij grove indeling gehanteerd. Daarnaast
bestaat er in de sociotechniek weinig aandacht voor situaties, waarin de gehanteerde
ontwerpprincipes voor het produktiesysteem niet toepasbaar zijn: klein serie en ?echte”
massa fabricage of procesindustrie, waar parallelliseren en segmenteren om tot de
gewenste stroomsgewijze produktie te komen, vrijwel onmogelijk is en/of zeer grote
economische gevolgen heeft (zie ook Ruël, 1994, p. 35). Een hieraan gekoppeld punt van
kritiek is dat in de sociotechniek markten als veranderlijk (kleinere series, veel variëteiten,
kortere levenscycli van produkten, korte levertijden, etc.) worden gekarakteriseerd, zonder
dat duidelijk is dat dit voor alle produktie-organisaties geldt. 
In het verlengde hiervan liggen de uitgangspunten bij het ontwerp van de hele taakgroep,
waarin (overigens als expliciete keuze) twee andere dimensies direct worden gekoppeld:
de uitvoerende taken (dimensie: Organisation of the production proces) en de regelende
en besturende taken (dimensie: Organisation of the decision-making system). Scheiding
van de twee dimensies biedt een grotere vrijheid voor het (her)ontwerp van een
produktiesysteem (zie ook Klein, 1991, p. 34/35).

In de tweede plaats bestaat er een spanningsveld tussen de uitgangspunten van de
sociotechniek en van het logistiek management. De sociotechniek claimt dat haar aanpak
(herinrichting van het fysieke proces) leidt tot het bereiken van logistieke doelen zoals
kortere levertijden en grotere flexibiliteit, maar daarbij is er te weinig aandacht voor
belangrijke logistieke aandachtsgebieden en hulpmiddelen, zoals de integrale beheersing
van de goederen- en informatiestroom, besturingssystemen en voor logistieke concepten.
Zo bestaat er bijvoorbeeld een discrepantie tussen de JIT-filosofie en het concept van de
hele taakgroep. Indien een hele taakgroep een grote autonomie heeft ten aanzien van de
uitvoering van een deel van een produktieproces (bijv. fabricage van een grote component),
zal er noodzakelijkerwijs een vorm van ontkoppeling moeten plaatsvinden tussen
verschillende opeenvolgende stappen (die aan verschillende taakgroepen zijn toebedeeld).
Deze ontkoppeling zal veelal de vorm van een tussenvoorraad hebben. Dit staat haaks op
één van de basisprincipes van JIT: minimale voorraad in het proces. Volgens Klein (1991)
komt dit integratie-probleem mede voort uit het feit dat (in haar termen) de Degree of Task
Interdependence en de Degree of Integration in Decision Making onvoldoende worden
onderscheiden. Dit hebben we ook bij het voorgaande punt geconstateerd. Deze
constatering heeft naar twee kanten een implicatie. Als taken gekoppeld zijn moeten de
beslissingen hierover geïntegreerd zijn. Als daarentegen taken ontkoppeld zijn, dan is
geïntegreerd beslissen een verspilling en in feite onmogelijk. Vooral deze laatste constate-
ring zou ook binnen het logistieke werkveld meer weerklank dienen te krijgen. De aanpak
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 Hoewel de waarde en betekenis van de ISO-9000 normen buiten het bestek van deze studie6

valt, dient men zich te realiseren dat toepassing of streven naar certificering volgens deze
normen ook niet altijd mogelijk is (vgl. Broekhuis & De Leeuw, 1994).

van deze problematiek zou er baat bij hebben, meer kennis te nemen van de inzichten uit
de organisatiekundige ontwerptheorie, waar aandacht bestaat voor decompositie en
integratie (bijv. Simon, 1967; De Leeuw, 1982; 1994; Hoofdstuk vier van dit proefschrift).
In zijn proefschrift geeft Van Amelsvoort (1992) hiervoor een aanzet.
Daarnaast valt op te merken dat parallelliseren en segmenteren van het produktieproces
(een voorwaarde voor het produceren in taakgroepen) niet altijd tot verkorting van de
doorlooptijden leidt, zoals de sociotechniek stelt. Uit analyses en simulatie-studies van
Suresh (1991, 1992) blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van produkten in veel gevallen
toeneemt bij het over verschillende groepen verdelen van ?gelijksoortige capaciteit”.
Daarbij staan in de ene groep produkten te wachten voor deze capaciteits-soort, terwijl
in een andere groep deze capaciteit niet gebruikt wordt. 

Ten derde valt het relatieve gemak op waarmee binnen de sociotechniek gesproken wordt
over de kwaliteit van produkten en de verbetering van de beheersing en van de kwaliteit
zelf. Met name kunnen er problemen ontstaan ten aanzien van de ontwerp-eis van een
taakgroep <minimal critical specification’ en de vanuit ISO-9000-normen  gewenste6

vastlegging en documentatie van specificaties. Gezien vanuit het eerder aangegeven
conceptuele model van kwaliteit hoeft hier niet direct een onhoudbare situatie te ontstaan,
indien de verschillende besturingsniveaus voldoende aandacht krijgen bij het ontwerp van
taakgroep(en) en bij het ontwerp van de totale besturingsstructuur. Hiervoor is wel een
meer expliciete aandacht vereist voor dit aspect van de besturing. 

Samenvattend kunnen we constateren dat vanuit de sociotechniek waardevolle
aanbevelingen worden gegeven voor het organiseren van arbeid. Daarbij wordt echter te
weinig gebruik gemaakt van de inzichten uit bovengenoemde gebieden en wordt de
integratie met deze gebieden te weinig uitgewerkt. De sociotechniek pretendeert een
integraal en overal toepasbaar te zijn. Hierboven hebben we enkele hiaten geconstateerd.

7.5 NAAR EEN OPLOSSING VAN HET DILEMMA 

Bij het oplossen van het dilemma zoals dat in paragraaf 7.3 is geschetst, zullen we
aangeven welke configuratie van waarden van de dimensies van het produktieproces zowel
voldoen eisen aan vanuit logistiek en kwaliteitsmanagement als aan eisen die gelden op
het gebied van zelfontplooiing, zingeving en autonomie. Voordat daarmee daadwerkelijk
gestart kan worden, dienen er enkele kanttekeningen gemaakt te worden. 
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In de eerste plaats zal de oplossing van het dilemma nooit in algemene termen gesteld
kunnen worden. We richten ons op het aangeven van de speelruimte en de beschikbare
keuzeruimte bij het vormgeven van het produktieproces. In het voorgaande is al
aangegeven dat te vaak keuzes op verschillende dimensies van het produktieproces niet
als zodanig herkend worden, waardoor een keuze voor een bepaalde waarde op de ene
dimensie schijnbaar onomkoombare gevolgen heeft voor de waarde van andere dimensies.
Het expliciet herkennen van de keuzes op alle vier de dimensies, biedt derhalve meer
mogelijkheden voor het realiseren van de eisen vanuit personeelsbesturing.
In de tweede plaats kan een deel van de oplossing van het dilemma gezocht en gevonden
worden door maatregelen buiten het ontwerp van het produktieproces. Hierbij spelen
verschillende onderdelen van de personeelsbesturing een rol: arbeidsvoorwaarden, belo-
ning etc. Dergelijke maatregelen kunnen mogelijke negatieve elementen van het produktie-
proces verzachten en positieve effecten versterken (vgl. Van Donk & Ruël, 1992). 
Ten derde wagen we ons niet aan een definitie van het begrip kwaliteit van de arbeid. De
veelheid aan opvattingen over, definities en benaderingen van dit begrip, bieden genoeg
stof voor een aparte studie. In navolging van Van de Water et al. (1988), De Vries & Van
de Water (1992), Van de Water & Van Donk (1992) en Ruël (1994) spreken we liever van
kenmerken of dimensies van de arbeidssituatie. Op basis van een objectieve beschrijving
(de waarden op de diverse dimensies van de arbeidssituatie) kan de kwaliteit van de
arbeidssituatie worden vastgesteld. Deze kan op subjectieve gronden vervolgens als
voldoende/onvoldoende worden beoordeeld. Als dimensies van de arbeidssituatie worden
onderscheiden arbeidsomstandigheden (o.a. fysieke, psychische, klimatologische
omstandigheden), arbeidsinhoud (taakbreedte en -diepte, besluitvormingsbreedte en -
diepte), arbeidsverhoudingen (sociale en functionele contacten) en arbeidsinformatie (op
afdelings- en ondernemingsniveau). Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de
aangegeven literatuur. 
Als laatste kanttekening geldt dat wanneer we spreken van keuzes er slechts in beperkte
mate is van daadwerkelijk kiezen tussen verschillende alternatieven. In veel gevallen zal
de ?keuze” voor een bepaalde waarde op een dimensie van het produktieproces vooral
bepaald worden door technologische randvoorwaarden of eisen, marktvolumes en/of de
al bestaande inrichting van het produktieproces. 
Met het bovenstaande in ons achterhoofd zullen we in de volgende subparagrafen nader
uitwerken in hoeverre de dimensies van het produktieproces worden bepaald door eisen
van logistieke aard en eisen vanuit het kwaliteitsmanagement en daarmee indirect de
keuzeruimte bepalen voor de kwaliteit van de arbeidssituatie. Eerst zullen we echter in
meer algemene zin ingaan op de relaties tussen arbeidssituatie en de dimensies van het
produktieproces. 
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7.5.1 Een eerste verkenning

In het voorgaande hebben we aangegeven in welke mate de inzichten uit het logistieke
management en het kwaliteitsmanagement invloed hebben op de dimensies van het
produktieproces. Tevens is ingegaan op de geringe aandacht voor personele aspecten
binnen deze disciplines. Alvorens nader in te gaan op de bestaande speelruimte bij het
(her)ontwerp van het produktieproces ten gevolge van de eisen vanuit logistiek en
kwaliteit, zullen we eerst nader ingaan op de relatie tussen arbeidssituatie en de dimensies
van het produktieproces. Hierbij zullen we ons baseren op de resultaten van een analyse
door Van de Water et al. (1988, p. 25 e.v.; zie ook Ruël, 1994). 
Uit hun analyses van deze relaties blijkt dat elke dimensie van het produktieproces effecten
heeft op de arbeidssituatie, maar dat de arbeidssituatie nooit geheel en al door de gekozen
waarde op één dimensie wordt bepaald. Derhalve is voor het bepalen van de kwaliteit van
de arbeidssituatie veeleer van belang de verschillende configuraties te beoordelen. Door
het grote aantal (theoretisch mogelijke) configuraties zou het te ver voeren deze alle te
bespreken. Uit de analyses van Van de Water et al. komen twee configuraties naar voren
met respectievelijke een hoge en een lage kwaliteit van de arbeidssituatie. Deze zijn
weergegeven in Tabel 7.1.

Deze tabel zullen we als referentiekader gebruiken bij de verder uitwerking van deze
paragraaf. Door vergelijking van een feitelijke situatie met de twee uiterste kan een oordeel
worden gevormd over de kwaliteit van de arbeidssituatie. Op basis van deze tabel kunnen
we eveneens nagaan wat de invloed is van logistiek management (zoals dat in het algemeen
wordt voorgestaan) en wat de invloed is van kwaliteitsmanagement. Vervolgens kan
worden nagegaan welke alternatieven er zijn om, met behoud van logistieke doelstellingen
en doelstellingen met betrekking tot kwaliteit, tot een gewenste (goede) kwaliteit van de
arbeidssituatie te komen. 
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arbeidssituatie (gebaseerd op Van de Water et al. , 1988, p. 38)
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7.5.2 Logistieke dilemma's 

In het voorgaande (paragraaf 7.2.1) is gesteld dat integrale beheersing van de goederen-
stroom (logistiek management) gerealiseerd kan worden door samenhangende maatregelen
ten aanzien van vier aspecten:

! het logistieke beleid;
! organisatie van de logistieke activiteiten;
! besturingssystemen van de goederenstroom;
! fysieke stromen.

Voor we deze aspecten nader uitwerken, is het goed nogmaals te benadrukken dat
beslissingen ten aanzien van deze aspecten in eerste instantie bepaald zullen worden door
eisen vanuit de markt ten aanzien van produkten, volumes en variëteiten, vereiste
levertijden, doorlooptijden, gewenste flexibiliteit en kosten. 

Centraal in het logistieke beleid staat het tegemoet komen aan de bovenstaande eisen van
klanten: de hoofddoelstelling van logistiek management wordt ook wel aangeduid met het
bereiken van de gewenste Customer Service. In dit begrip zijn de bovenstaande eisen in
wezen in één term weergegeven. Dit logistieke beleid heeft niet direct gevolgen voor de
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arbeidssituatie of de inrichting van het produktieproces. Indirect echter wel. Het logistieke
beleid zal voor een belangrijk deel de keuzes op de overige aspecten van het logistieke
management bepalen. Bovendien impliceert de logistieke visie op een organisatie het
doorbreken van functionele en afdelingsgrenzen om te voldoen aan de klantwensen.
Logistiek beleid wordt derhalve ook wel omschreven als het logistieke paradigma: een
visie op de organisatie waarin als centraal uitgangspunt de stroom van goederen van inkoop
tot klant geldt. Hierin kan personeelsbesturing een belangrijke rol spelen door adequate
ondersteuning van deze visie door beoordelings- en beloningsstructuren, training en
opleiding, het ontwikkelen van carrièrepaden die niet binnen één functioneel gebied liggen.
Binnen het logistieke vakgebied bestaat er (te) weinig aandacht voor de mogelijkheden
om met behulp van deze instrumenten tot het gewenste ?logistieke gedrag” te komen.
Teveel wordt er vertrouwd op planning en besturing om tot de gewenste en noodzakelijke
Customer Service te komen (vgl. Van Donk & De Vries, 1990). 
Samenvattend kan worden gesteld dat bij de uitwerking van het logistieke beleid
ondersteuning vanuit personeelsbesturing te weinig aandacht krijgt. In concreto betekent
dat nagaan of de logistieke besturing aangepast moet worden op basis van eisen uit de
personeelsbesturing, nagaan of er vanuit personeelsbesturing bepaalde op logistiek
management gerichte trainingen en (management development) programma's kunnen
worden gecreëerd. 

Uitgangspunt voor logistiek management is de fysieke goederenstroom. In de logistieke
literatuur lijkt een voorkeur te bestaan voor eenvoudige grondvormen, waarbij weinig
aandacht bestaat voor mogelijke alternatieven, die vanuit oogpunt van kwaliteit van de
arbeidssituatie aantrekkelijker zouden kunnen zijn. Zoals gesteld biedt de sociotechniek
hiervoor in een aantal produktiesituaties een aantrekkelijk alternatief, dat echter niet overal
is toe te passen. Binnen de logistiek bestaat in dit opzicht een zekere vorm van
determinisme. Uitgaande van bepaalde marktkarakteristieken (wat op zich het juiste
uitgangspunt is!) wordt een ontwerp van de fysieke goederenstroom aangegeven. In een
aantal gevallen bestaan er weinig alternatieven. Bijvoorbeeld bij een homogene stroom
goederen, die in een groot volume worden gevraagd zal een keuze voor een lijn en flow-
produktie min of meer noodzakelijk zijn om efficiënt en effectief te kunnen produceren.
In andere gevallen bestaan er alternatieven door het onderkennen van deelstromen,
onafhankelijke segmenten van de goederenstroom e.d. Ook binnen de logistiek bestaan
er voorstanders van decompositie van de fysieke goederenstroom (Wijngaard, 1986; Ber-
trand et al., 1990), veelal met het oogmerk de besturing eenvoudiger te maken. Naast deze
decompositie in segmenten, wordt er ook gepleit voor decompositie in parallelle stromen
in een produkt-gerichte Organisation of the Production Process, volgens het concept van
de Focused Factory (bijv. Skinner, 1974). Bij deze laatste vorm wordt veelal ook de
besluitvorming ten aanzien van onder andere produktie/logistiek en marketing
geïntegreerd. 
Afsluitend valt op te merken dat bij het ontwerp van de fysieke goederenstroom expliciet
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aandacht dient te zijn voor het in paragraaf 7.3 geschetste dilemma. Binnen de mogelijk-
heden van de logistiek eisen dient te worden gestreefd naar ontwerpen waarbij de aan de
linkerkant van Tabel 7.1 terecht komen. Hierbij streven we naar een proces lay-out
(grouptechnology layout) en batch als throughput strategy. Decompositie (op basis van
bijvoorbeeld parallelle stromen of segmenten) is hierbij een hulpmiddel. Soms is een keuze
voor bepaalde dimensies rechts in Tabel 7.1 niet te voorkomen. In die gevallen zullen we
ernaar dienen te streven op andere dimensies van de produktiefunctie meer in de linkerkant
van de tabel terecht te komen.

Ten aanzien van de organisatie van de logistieke activiteiten hebben we in het voorgaande
al aangegeven dat er in de literatuur tegengestelde meningen te vinden zijn. Van Donk &
De Vries (1990) merken op dat integraal ten aanzien van dit aspect veelal wordt
geïnterpreteerd als centraal: het onderbrengen van alle logistieke activiteiten in één
afdeling. Dit betekent dat er zowel gekozen wordt voor een functionele Organisation of
the production proces als voor een meer functionele vorm van de dimensie Organisation
of the decision-making system. In het voorgaande (Tabel 7.1) is aangegeven dat deze
vormen op deze dimensies aanleiding geven tot een mindere kwaliteit van de
arbeidssituatie. Ook in de logistieke literatuur zijn recentelijk vraagtekens geplaatst bij
deze soort oplossing en het streven naar aparte logistieke afdelingen (Ploos van Amstel
& Starreveld, 1993). 
Van Donk & De Vries wijzen er daarnaast op dat op dit gebied ook meer te rade gegaan
dient te worden bij de ideeën die ontwikkeld zijn binnen het human resource management.
Deze hebben betrekking op plattere organisaties, het terugbrengen van verantwoordelijk-
heden in de lijn (meer niet-functionele vorm van de dimensie Organisation of the decision-
making system), creativiteit en daadkracht van human resources (vgl. Laanen et al., 1987).

Het laatste aspect van integrale logistiek betreft besturingssystemen van de goederen-
stroom. Dit aspect is in zekere zin afhankelijk van keuzes bij de andere aspecten. In een
situatie waarin gekozen is voor een centrale logistieke afdeling, een lijn layout en flow-
produktie bestaat er vrijwel geen mogelijkheid om de besturing van de goederenstroom
niet ook centraal te laten plaats vinden. Anderzijds treft men in een functionele layout,
batch produktie en een functionele organisatie van het produktieproces veelal ook centrale
besturingssystemen aan. In de literatuur (bijv. Wijngaard, 1986) wordt getwijfeld aan de
effectiviteit van dergelijke centrale systemen. Ook in een aantal praktijksituaties wordt
de centrale besturing vervangen door een meer globale sturing, gecombineerd met het
decentrale sturing op een lager niveau in de organisatie. Uit het oogpunt van kwaliteit van
de arbeidssituatie verdient een niet-functionele Organisation of the decision-making
system de voorkeur, vooral als deze gecombineerd wordt met een zekere decentralisatie
(het lager in de organisatie leggen) van beslissingsbevoegdheden. 
In een aantal gevallen kan de kwaliteit van de arbeidssituatie verhoogd worden door voor
de dimensie Organisation of the decision-making system, die vooral met dit aspect van
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logistiek management geïdentificeerd kan worden, een meer niet-functionele vorm te
kiezen. Dit geldt met name in situaties waarin door technologische eisen voor een lijn
layout en flow-produktie gekozen dient te worden. In de proces industrie kan op deze wijze
toch door het geven van integrale besluitvorming aan de operators een betere kwaliteit van
de arbeidssituatie worden gerealiseerd. 

7.5.3 Dilemma's in kwaliteitsmanagement 

In deze paragraaf zullen we nader ingaan op de oplossing van het dilemma dat ontstaat
door het streven naar kwaliteit van produkten enerzijds en het streven naar kwaliteit van
de arbeidssituatie anderzijds. Evenals in de vorige paragraaf gaan we na welke invloed
de inzichten uit het kwaliteitsmanagement hebben op de inrichting van het produktieproces
en daarmee op de kwaliteit van de arbeidssituatie. Vervolgens wordt uitgaande van Tabel
7.1, nagegaan in hoeverre er speelruimte bestaat voor het op andere wijze inrichten van
het produktieproces, zodanig dat zo veel mogelijk aan de eisen van kwaliteitsmanagement
en aan eisen met betrekking tot de kwaliteit van de arbeidssituatie wordt voldaan. 

Naast deze indirecte effecten, zijn er ook rechtstreekse effecten. Zoals hiervoor al gesteld
is, wordt er in de literatuur veel aandacht geschonken aan de introductie van het
kwaliteitsbeleid door opleiding, training en voorlichting. Van oudsher zijn dit elementen
van het human resource management. In de kwaliteitsliteratuur is er ook veel aandacht voor
het verkrijgen van <commitment’ en voor informatieverschaffing over doelen van ket
kwaliteitsbeleid. Hierdoor kan de kwaliteit van de arbeidssituatie verbeteren. Ook de
introductie van kwaliteitskringen (als onderdeel van kwaliteitsmanagement) leidt meestal
tot een hogere kwaliteit van de arbeid, zij het dat deze effecten mede afhangen van de
structuur van het produktieproces (Van de Water et al., 1988). 

Naast deze indirecte en directe effecten en relaties is er in de literatuur sprake van nog een
relatie. Bij het opstellen van criteria van een aantal kwaliteitsprijzen (Malcolm Baldridge
Award, European Quality Award, Nederlandse Kwaliteitsprijs) wordt er namelijk van
uitgegaan dat het personeelsbeleid/human resource management en de tevredenheid van
het personeel belangrijke determinanten zijn voor het beoordelen van de kwaliteit van een
organisatie. Het begrip kwaliteit is in deze opvattingen nogal breed: kwaliteit van
produkten, processen en systemen zijn erbij inbegrepen. Impliciet wordt er vanuit gegaan
dat het mogelijk is de belangen van organisatie en medewerkers op één lijn te brengen.
Een expliciete rol voor het ontwerp en de inrichting van het produktieproces is in deze
visie afwezig (zie Hardjono & Hes, 1993). Dat is jammer, omdat, als we er vanuit gaan dat
het gevoerde personeelsbeleid en de tevredenheid van het personeel invloed hebben op
de kwaliteit, er juist op dit terrein mogelijkheden bestaan. Die mogelijkheden zijn
structureel in tegenstelling tot de veelal projectmatig georiënteerde bewustwordings- en
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motivatie-campagnes. 

Het in paragraaf 7.2.2 gepresenteerde model voor kwaliteitsmanagement bekijkt in
tegenstelling tot de brede benadering van de kwaliteitsprijzen (en van andere literatuur),
kwaliteitsmanagement vanuit het perspectief van beheersing (?control”). Daarmee
verschuift de aandacht van hoe kwaliteit valt te bereiken naar welke verantwoordelijkheden
en bevoegdheden vastgelegd dienen te worden. Anders gesteld: het gaat erom vast te
stellen waar, welke beslissingen worden genomen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit van
de arbeidssituatie heeft een verdeling van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zo laag mogelijk in de organisatie de voorkeur (ook vanuit de organisatie-ontwerp heeft
dit de voorkeur, omdat, mits er goed wordt gedecomponeerd, er dan weinig of geen coördi-
natie nodig is, vgl. De Leeuw, 1994, p. 169/170). De mogelijkheden hiervoor worden voor
een belangrijk deel bepaald door de keuzes op de dimensies van het produktieproces. In
het voorgaande is gebleken dat een produkt-gerichte organisatie van het produktieproces,
batch/project-produktie en een proces of grouptechnology layout de meeste kansen bieden.
Ten aanzien van de dimensie Organisation of the decision-making system ligt een voorkeur
voor de functionele vorm voor de hand. Deze voorkeur wordt overigens in veel kwali-
teitsliteratuur ook uitgesproken. Hierin spreekt men meestal van het terugbrengen van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de lijn, waarbij de traditionele kwaliteitscon-
trole afdeling omgevormd dient te worden door een kwaliteitsdienst die zich richt op het
geven van adviezen en ondersteuning van de lijn. 
Zoals we in paragraaf 7.3 hebben gezien, is er een groot gevaar dat de retoriek hierbij veel
verder gaat dan wat werkelijk wordt aangetroffen in de praktijk. Veel literatuur (en
beschrijving van praktijk) lijkt veelbelovend maar blijkt in realiteit tegen te vallen.
Praktisch gesproken verdient het derhalve de voorkeur om beslissingen op het niveau van
Quality control in ieder geval direct te koppelen aan de uitvoering van operationele taken.
Analoog aan het principe van <double-loop learning’ uit de sociotechniek, kunnen
beslissingen op het adaptieve niveau hieraan worden toegevoegd. Vooral wat betreft de
beslissingen die met evaluatie van de bestaande regels op het control level te maken
hebben. 
Invulling van het kwaliteitssysteem is directer gericht op verbetering van kwaliteit van
produkten en op verbetering van de arbeidssituatie dan in de zeer brede benadering, die
hiervoor is geschetst. Een bijkomend voordeel hiervan is dat tevens rekening kan worden
gehouden met specifieke kenmerken van de organisatiecultuur bij het uitwerken van het
kwaliteitsmanagement. Zoals we elders (Van Donk & Sanders, 1993) hebben aangegeven
is dit een onderbelicht aspect in kwaliteitsmanagement. 
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EVALUATIE 

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de relatie tussen personeelsbesturing en de vormge-
ving van het produktieproces. Hierbij hebben we aangegeven dat er een spanningsveld
bestaat tussen logistieke en kwaliteitseisen en eisen ten aanzien van de kwaliteit van de
arbeidssituatie. Dit spanningsveld is nader uitgewerkt door de introductie van een
begrippenkader, waarmee het produktieproces, logistiek management en kwaliteitsmana-
gement beschreven kunnen worden. Dit begrippenkader lost het dilemma in algemene zin
zeker niet op, maar maakt het wel duidelijker waar dilemma's optreden en welke
keuzeruimte er bestaat voor oplossing. Hiermee zijn een aantal bouwstenen aangedragen
waarmee zowel theoretisch als empirisch verder onderzoek mogelijk en zinvol is. 


