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Wat is organiseren?

“De organisatie van de organisatie”

1. Organisatie in institutionele betekenis: werkgever
2. Organisatie in instrumentele betekenis: arbeidsorganisatie

– Verdelen: van activiteiten over eenheden
– Coördineren: van verdeelde activiteiten

Instrumenteel, want middel voor bereiken organisatiedoelen

Organiseren van de afwas: functioneel en ‘team-based’

Interventiecyclus: ontwerpkunde en veranderingskunde
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Strategie, structuur en personeel

Strategie: waardepropositie en bronnen (kopen, maken of 
samenwerken)

Structuur (arbeidsorganisatie): mobiliseren menselijke 
bronnen

Personeel (personeelsbeleid): managen menselijke 
bronnen
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Wat is slim organiseren?

Structuur arbeidsverdeling zorgt ervoor dat niet iedereen
• Met alles mee hoeft te doen (horizontale arbeidsverdeling)
• Met alles mee hoeft te beslissen (verticale arbeidsverdeling)
• Met iedereen mee hoeft te praten (communicatielijnen)
• Telkens het wiel opnieuw hoeft uit te vinden (routines)

Slim organiseren: zodanig organiseren dat iedereen op niveau van 
de groep/team dat wel kan

1. Beter voor aanpassingsvermogen organisatie
2. Uitdagender werk voor de medewerkers
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Modulair organiseren

1. Functionele en hiërarchische specialisatie: alle organisaties
2. Functionele en hiërarchische differentiatie: de meeste
3. Functionele en hiërarchische integratie: innovatieve voorhoede

• Hoe meer functionele, des te meer hiërarchische specialisatie
• Functionele integratie als voorwaarde voor hiërarchische 

integratie: hoe doe je dat? Antwoord: allemaal kleine 
driehoekjes (modulair organiseren)

fs

h
s
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Buurtzorg Nederland

Opgericht in 2007 door Jos de Blok uit ontevredenheid met 
traditionele organisatie van de thuiszorg
– Spectaculaire organische groei: van 1 naar meer dan 800 wijkteams 

in 2014 (9.000 werknemers)
– Spectaculaire resultaten: betere zorg tegen lagere kosten en 

uitdagender werk
– Vele prijzen: beste werkgever, beste ondernemer, slimste ICT

Basisidee: organiseer zodanig dat professionals hun beroep weer 
kunnen uitoefenen. Hoe ziet dat er uit?

6 28-11-2013Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 



Buurtzorg Nederland
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Functionele structuur

Aanmelding
Ondersteuning

Intake/indicatie

Planning

X1…n X1…n
A B C D E F
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‘Economies of scale’, gericht, niet op creëren waarde 
voor de cliënt, maar op reduceren kosten per uur 
• Functiedifferentiatie: besparen op loonkosten
• Gecentraliseerde besturing: betere capaciteitsbenutting

Wat wordt vergeten: complexiteitskosten en 
coördinatielasten (‘diseconomies of scale’)

Paradox resultaat: hoge kosten en lage kwaliteit

Achterliggende principes



Prestaties

Ontevreden wijkverpleegkundigen en verzorgenden, want
– Slechte zorg: 40 verschillende mensen komen bij mijn demente 

bejaarde moeder over de vloer
– Dure zorg door (1) hoge overhead en (2) lage productiviteit  (veel 

onderweg)
– Slecht werk: een activiteit bij vele verschillende cliënten

Oorzaak:
– Complexe productiestructuur, want erg arbeidsdelig (fs)
– En dus gecentraliseerde besturingsstructuur (hs)

Resultaat: complexe organisatie met eenvoudige functies
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Buurtzorg Nederland

Zelfsturende wijkteams: geïntegreerde zorg voor beperkt 
aantal soortgelijke cliënten (dezelfde wijk)

Hoofd kantoor

Wijkteam Wijkteam Wijkteam   Wijkteam

Web community



De resultaten

Tevreden wijkverpleegkundigen en verzorgenden, want
– Betere zorg, want minder gezichten (maar hogere salarislasten)
– Goedkopere zorg (minder overhead, minder onderweg, meer 

preventie)
– Leuker werk, want geïntegreerde functies

Ontwerpstrategie: vereenvoudigen productiestructuur (fabriek in 
fabriek, school in school, winkel in winkel) als voorwaarde voor 
decentraliseren besturingsstructuur

Resultaat: eenvoudige organisatie met complexe functies
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Achterliggende principe

‘Economies of flow’, gericht, niet op reduceren kosten 
per uur, maar op creëren waarde voor de cliënt
• Functie integratie (dus hogere loonkosten)
• Decentralisering besturing naar de teams
• Voorwaarde voor continue analyseren, verbeteren en 

vernieuwen

Resultaat: door reduceren complexiteit lagere kosten en 
hogere kwaliteit

Eenvoudige organisatie met complexe functies
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Revolutionizing home care

Ernst and Young: business case analysis:
1. Less hours per client per year
2. Shorter cycle time (% out of care) 
3. Decrease of unplanned (crisis) care
4. Higher productivity (productive hours)
5. Higher wage costs but fewer employees
6. Lower overhead
7. Lower sickness absenteeism and employee turnover

Conclusion: application by all home care organization 
would lead to 2 milliard Euro cost saving



Strategie, structuur en personeel

Strategie/waarde propositie: niet leveren geïndiceerde zorg 
(bewerkingen), maar ondersteunen zelfredzaamheid van cliënt (niet 
kostenreductie, maar waarde creatie)

Organisatie: functionele en hiërarchische integratie (cross 
functionele teams verantwoordelijk voor beperkt aantal soortgelijke 
cliënten)

Personeel: professionals die in zo’n organisatie kunnen en willen 
werken (verlieten en masse de traditioneel georganiseerde 
instellingen)
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Integraal herontwerp

Arbeids-
organisatorische

structuur

Organisatie: 
kosten, kwaliteit,
tijd, innovativiteit

Arbeid:
stressrisico’s en

leermogelijkheden

Verhoudingen:
samenwerking of

conflict

Integraal herontwerpen

Integraal
beoordelen
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Het raadsel van Buurtzorg

Buurtzorg Nederland
• Laat hooggeschoolden eenvoudig werk doen (functie 

integratie): dat is duur
• Heeft een productiviteitsniveau van 60%: dat is duur

Toch levert Buurtzorg
• Goedkopere zorg (voor verzekeraars)
• Betere zorg (voor cliënten)
• Met uitdagend werk (voor haar medewerkers)

Het mysterie van ‘het nieuwe organiseren’

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie28 mei 2014



Wie organiseren slim? 



Star cases

• Buurtzorg: uitgelegd aan de hand van QRM
• Bosch Scharnieren: QRM en sociale innovatie
• Svenska Handelsbanken: Beyond budgeting (lean 

accounting)
• Aannemersbedrijf: Tegenlicht documentaire ‘Het 

einde van de manager’
• GE Aviation Bromont: van sociotechniek naar lean/six

sigma (technologische en sociale innovatie)
• Enzovoort, enzovoort: alle sectoren en zowel grote als 

kleine en oude en nieuwe bedrijven

30 June - 2 
July 2014

Network Analysis, Jac Christis



Resource versus flow efficiency

Traditionele organisaties

Belangrijkste verspilling:
capaciteitsbuffers

• Functionele structuur
• Centraliseren indirecte 

functies
• Complexe planning
• Moeizame kwaliteit
• Tijdbuffers: lange 

doorlooptijden

Nieuwe organisaties

Belangrijkste verspilling: 
tijdbuffers

• Flow structuur
• Decentraliseren indirecte 

functies
• Eenvoudige planning
• Continu verbeteren
• Capaciteitsbuffers: 

overcapaciteit



Het basisidee
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Het basis idee 

Primaire proces: netwerk van onderlinge afhankelijkheden met 
werkplekken als knooppunten

Wanneer verstoring, dan
1. Absorberen op werkplek (vereist regelmogelijkheden) 
2. Doorgeven en verspreiden over netwerk

Planning
Werkvoorbereiding Kwaliteit

Afleveradres

Onderhoud
Magazijn

Gereedschappen
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Netwerk

Teamleider

Office
manager

Planner

Privé
6 Lectoren

MT

P&O

O&O

Dean

Werkveld

Docenten

Marketing

LLLeren
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Regelmogelijkheden

Probleem

Persoonlijke Organisatorische
regelvaardigheden regelmogelijkheden

Intern/ Extern/
zelfstandig samen met anderen

Continue Periodiek
overleg

24
14 februari 
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Congres WeWorks - Jac Christis



Toename
storingskansen

Afnemende
flexibiliteit

Versterkte controle
meer arbeidsdeling

Systeem
verlies (‘slack’)

Materieel Immaterieel

Te ruime Te ruime
buffers en normtijden
capaciteiten

Storing

Zelf oplossen?

Samen met anderen?

Periodiek overleg?

Onopgelost probleem

Streven naar ‘onzichtbare’
speelruimte

Niet succesvol

gedrag: houding:    gevoel:

verzuim        vervreemding stress

Storing
opgelost

De vicieuze bureaucratiseringcirkel

nee

nee

nee

ja

Ja

ja

succesvol



De twee analyse niveaus

1. Functieniveau: kwaliteit arbeid. 
– Taken en regelproblemen
– Regelmogelijkheden

2. Organisatieniveau: kwaliteit organisatie. 
– Kans op verstoringen: complexiteit productiestructuur
– Kans op absorberen: (de)centralisatie besturingsstructuur

Slim organiseren: vereenvoudigen van productiestructuur 
als voorwaarde voor het vereenvoudigen en 
decentraliseren besturingsstructuur



Kwaliteit van de organisatie

Productiestructuren
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Hoofdvormen van groeperen

Primaire proces is middel voor realiseren doel
* Doel: realiseren van gevraagde orders (klant met wens)
* Middel: activiteiten die in proces uitgevoerd worden

Groeperingscriteria: op middel (activiteiten) of doel (orders)

1. Op middel: gelijksoortige bewerkingen (functioneel)
2. Op doel: gelijksoortige orders (marktgericht)

2.1. Gelijksoortige producten (product-based)
2.2. Gelijksoortige klanten (customer-based)
2.2. Gelijksoortige projecten (project-based)



Hoofdvormen organiseren

1. Organiseren: dwars op het orderproces

x,y,z x,y,z

2. Organiseren: rond soortgelijke orderprocessen

x x

y y

z z

A B C D E

a b c d

a b c e

b c d e



Functionele fabriek: organogram

Directie

Voorbereiding Productie Ondersteuning

Boren Frezen Lassen Assem-
bleren

Draaien

Quick Response Manufacturing, Jac Christis 6
16 april 
2015



Onderlinge afhankelijkheden

Directie

Voorbereiding Productie Ondersteuning

Boren Frezen Lassen Assem-
bleren

Draaien

Quick Response Manufacturing, Jac Christis 7
16 april 
2015

Opslag



Functionele structuur



Nadelen functionele structuur

Complexe structuur met veel interfaces. Optimalisatie 
functionele eenheden leidt tot sub-optimalisatie proces 
en daardoor:

1. Lange doorlooptijden en onbetrouwbare levertijden
2. Moeizame kwaliteitsbeheersing
3. Hoge kosten (van voorraad, afval en overhead)

Denkwijze: kostenreductie door benutten ‘economies of 
scale’ (resource utilization)
Alternatieve denkwijze: ‘economies of flow’

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie28 mei 2014



Wat is doel van lean?

Doel is niet reduceren verspillingen

Doel: verkorten doorlooptijden als beste middel om 
kosten te reduceren en kwaliteit te verhogen

Waarom: de wetten van variabiliteit

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28-11-2013

“Is losing weight the definition of a good diet? No; it is better health, increased capabilities, longer 
life. So it must be for lean. More fittingly, lean employs a large set of concepts and tools to reduce 
delays and quicken response in all processes. That is fundamental lean, with time compression as 
its main focus” (Schonberger 2008:45). 
“If eliminating waste is the central theme of an improvement effort, the benefits will be superficial.  
… System improvement focusses on improving how material and information flow through the plant. 
Its objective is to minimize cycle time” (Standard, Davis 1999:134) 



H/S over variabiliteit en buffers 

Variabiliteit vereist buffers. Variabiliteit heeft drie vormen:
1. Output: vraag
2. Proces: bewerkingstijden, omsteltijden, machinestoringen, enz
3. Input: toeleveranciers

Buffers zijn er in drie vormen:
1. Tijdbuffers: klanten wachten op producten
2. Voorraadbuffers: producten wachten op klanten
3. Capaciteitsbuffers: mensen/machines wachten op producten

(Flexibiliteit: reduceert behoefte aan buffers)
– Balpennen fabriek: ??
– Ambulance dienst: ??
– Orgaan transplantatie: ??
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Benutting, doorlooptijd en 
variabiliteit
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Toyota: capaciteitsbuffers

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28-11-2013

Toyota exploited its understanding of the science of operations by using a 30 percent capacity buffer to 
support its strategy to drive consistent, low cycle times. Most Lean practitioners would label such a capacity 
buffer as non-value-added and try to eliminate it … Toyota chose to pay for inventory reduction, low cycle 
times, and continuous improvement efforts with its capacity buffer. The cost of the capacity buffer was 
outweighed by the ability it provided Toyota for buffering against variability to achieve lower inventories, 
reduced scrap, and better response time. This was the right choice for Toyota and was reflected in its financial 
statements (Pound, Bell & Spearman, 2014: 175-176).  



Twee contrasterende principes

Resource efficiency: capaciteitsbuffers zijn 
belangrijkste verspilling

• Reduceren door functioneel gespecialiseerde units en 
functies

• Gericht op bereiken schaalvoordelen (‘economies of scale’)
• Dus tijd- en/of voorraadbuffers

Flow efficiency: tijd- en voorraadbuffers zijn 
belangrijkste verspilling

• Reduceren door cross-functionele units en functies
• Gericht op flow voordelen (‘economies of flow’)
• Dus capaciteitsbuffers

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28-11-2013



Functionele structuur
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Resource efficiency
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De gevolgen
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Flow efficiency

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28-11-2013



Organisatieontwerp in de zorg

De ontwikkelingsfasen:

1. Functionele structuur: organiseren rond 
soortgelijke activiteiten (specialismen). De patiënt 
verdwijnt uit het zicht

2. Zorgpaden: het proces dat patiënten met 
soortgelijke aandoeningen volgen door de 
functionele structuur

3. Zorgprogramma’s: marktgericht (patiëntgericht) 
organiseren rond patiënten met soortgelijke 
aandoeningen
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Matrix structuur

16 april 
2015

Quick Response Manufacturing, Jac Christis 1



Het kantelen van de 
organisatie

De stappen
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1.1 Van functioneel naar flow

Van functioneel naar flow: value streams

“The best way to think about a value stream is as a business 
segment focused on a product family, or sometimes, customer 
family. There is probably nothing more effective, in process 
improvement, than breaking up the functional silo’s and 
realigning the processes by the work flow in a product family. 
The work cell is a microcosm of this realignment. The focused 
factory and plants-in-a-plant are enlarged variants” 
(Schonberger 2008: 106).

Zie ook Black, Hunter (2003) Lean manufacturing systems and cell 
design. (Hoe maak ik stromen, segmenten en taakgroepen?)

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28-11-2013 46



Value streams

X1…n X1…n

Xa1…n Xa1…n

Xb1…n Xb1…n

A B C D E

Opslag

a b c d e

a b c d e
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1.2 Decentraliseren voorbereiding 
en ondersteuning

1. De-functionaliseren voorbereiding en 
ondersteuning: 
“Notice that each cluster (focused factory) has its own staff of 
engineering (manufacturing, quality, design), maintenance and 
material support” (Nicholas, Soni 2006: 195).

2. Decentraliseren operationele voorbereiding en 
ondersteuning: 
“Operators in work cells typically have autonomy to make decisions 
and perform their own basic equipment maintenance, changeover, 
quality control, and job-scheduling (and) also engage in continuous 
improvement efforts, data collection and performance management, 
and even materials procurement from vendors” (2006: 79).
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Decentraliseren
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Cross-functionele cellen: 
fabriek en (!) kantoor

Offerte
team

Order
team

Acquisitie Orderverwerking

Aanvragenbeoordeling Planning

Calculatie Construeren
Offerte Werkvoorbereiding

Inkoop
Expeditie

Fried Kaanen: senior 
Algemene Zaken en 
Junior Offerte team

Teamleden
Taken Fr    Jan    He
T1 S     J M
T2 J      M       S
…
Tn J      S        J        

30 June - 2 
July 2014

Network Analysis, Jac Christis



1.3 Het resultaat: cross-functionele 
teams

Organisatie opgebouwd uit cross-functionele teams. 
Teamleden die

1. Verschillende uitvoerende taken uitvoeren (crosstraining)
2. Indirecte taken uitvoeren
3. Mede verantwoordelijk zijn voor het proces van continue 

verbeteren

Versus complexe organisatie met eenvoudige functies
1. Functiedifferentiatie
2. Geen indirecte taken
3. Geen continue verbeteren

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28-11-2013



Samenvatting (Suri)

Cost-based Time-based
(schaalvoordelen) (flow voordelen)

1. Organization:     Functional Cellular 
(cross functional)

2. Management:     Top-down Team
control ownership

3. Team members: Narrow, Cross-
specialized trained

4. QRMindset: Efficiency and Relentless focus
utilization goals on MCT reduction

Quick Response Manufacturing, Jac Christis 11
16 april 
2015



2. Van ‘push’ naar ‘pull’

Push in de supermarkt: je vult de vakken op basis van 
een voorspelling van het klantengedrag. Gevolg: 
sommige vakken zijn leeg en andere puilen uit

Pull in de supermarkt: je vult de vakken pas nadat 
klanten daar producten uit hebben genomen. Gevolg: 
vakken bevatten nooit te veel of te weinig
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Het verschil tussen push en pull

X1..n X1..n

Xa1..n Xa1..n

Planning:
push

A B C D

Planning:
pull

a b c d

Opslag
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Flow: extreem storingsgevoelig

• Onderhanden werk verbergt problemen:

55



3. Continue verbeteren

WIP: veiligheidsbuffer, maar veroorzaakt lange doorlooptijden, 
maakt problemen onzichtbaar en vergroot proces variatie

Verlagen WIP: 
1. Verkort doorlooptijden en verkleint proces variatie
2. Maakt problemen direct zichtbaar
3. Creëert de urgentie ze direct op te lossen, want geen buffer meer
4. Creëert de mogelijkheid daarvoor: continu verbeteren: door de 

cross-functionele teams

Vandaar: “virtually all the benefits of JIT either are a direct 
consequence of low WIP levels (e.g. short cycle times) or spurred 
by the pressures low WIP levels create” (Hopp, Spearman 2008)
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De functie van routines

Standaardisatie en routines
• American system: van onderdelen
• Taylor: van arbeid (scheiding conceptie en uitvoering)
• Lean: verschil ‘standard work’ en ‘work standards’:

“Whereas the former relies mostly on the efforts of shop floor teams to 
develop standards, the latter imposes standards that are developed by 
staff specialists and engineers. … Standard work represents the best 
ideas a team can generate at the time; it is the current ‘gold standard’” 
(Nicholas, Soni 2006: 164-165)

Lean: integratie van conceptie en uitvoering

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28-11-2013 57



Kantelen van de organisatie

Macroniveau: 
– Onafhankelijke parallelle stromen (functionele deconcentratie)
– Elke stroom eigen voorbereiding en ondersteuning (functionele 

despecialisatie)

Mesoniveau: segmenten binnen de stroom

Microniveau: interne structuur van de segmenten of 
cross-functionele teams (taakintegratie)
– Verschillende uitvoerende taken
– Indirecte taken (planning, onderhoud, kwaliteit)
– Continue analyseren, verbeteren en vernieuwen van routines



Over functioneel organiseren

Functionele ‘batch and queue’ productie is de 
‘boosdoener’ Is dat altijd zo?

1. Ford: functioneel en bijzonder winstgevend
2. General Motors: marktgericht op divisie niveau 

en streeft Ford voorbij
3. Toyota: marktgericht “all the way down” en streeft 

GM voorbij



Kwaliteit van de organisatie

Besturingsstructuur

28 mei 2014 Slim organiseren, de organisatie van de organisatie



61

Besturingsstructuur

Het ontwerpprobleem:

1. Alles decentraal (waarnemen, beoordelen en ingrijpen) is 
onmogelijk en alles centraal is inefficiënt 

2. Aspectmatig beoordelen is inefficiënt en integraal is 
onmogelijk

De oplossing: onderscheiden van hiërarchische regelniveaus 
(operationeel, structureel en strategisch) en integreren 
regelkringen op de drie niveaus

28-11-2013Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 
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Besturingsniveaus

Strategisch

problemen doelen/kaders oplossingen

Structureel

problemen doelen/kaders              oplossingen

Operationele teams

28-11-2013Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 
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Besturingsstructuur

1. De command-control as: doelen en kaders zo globaal mogelijk 
(beperkt aantal globale KPI’s)

2. De leer-as: problemen en oplossingen zo gedetailleerd 
mogelijk (en vast leggen in routines)

3. De experimenteer-as: afwijkingen als experiment

Zonder deze structuur heb je geen lerende organisatie en geen 
conditioneel autonome teams

28-11-2013Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 



Svenska Handelsbanken

– Organische groei: 793 kantoren in 22 landen en 11.000 werknemers
– Volgens Bloomberg de een na sterkste bank van de wereld
– Scoort sinds 1991 hoogst op klanttevredenheid
– Al 40 jaar winstgevender en kosten effectiever dan concurrenten
– Lagere krediet verliezen dan concurrenten
– Nauwelijks last van crises: bankencrisis (90er), Telecom crisis 

(2000), de grote financiële crisis (2008)
– Veilige bank: liquiditeit en capital ratio, dus lage funding costs

Hoe krijgen ze dat voor elkaar? 
Jan Wallander CEO in 1970: we schaffen budgetteren op basis van
jaarplannen af, richten een gedecentraliseerde organisatie in en 
sturen die op een beperkt aantal algemene KPI’s
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Svenska Handelsbanken



Klanttevredenheid



Nadelen budgetteren

• Tijdrovend en kostbaar (4-5 maanden en 20-30% tijd van hoger 
management)

• Toekomst is onvoorspelbaar: budget verhindert snelle 
aanpassing

• Lokt verkeerd gedrag uit en is daardoor onbetrouwbaar (‘gaming
the numbers’)

Wallander: vervangen door adaptief (snel reagerend) 
systeem met verschillende elementen
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Gaming (informeel regelen)

• Always negotiate the lowest targets and the highest rewards
• Always make the bonus, whatever it takes
• Never put customer care above sales targets
• Never share knowledge or resources with other teams – they are 

the enemy
• Always ask for more resources than you need, expecting to be 

cut back to what you actually need
• Always spend what is in the budget
• Always have the ability to explain adverse variances
• Never provide accurate forecasts
• Always meet the numbers, never beat them
• Never take risks
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Svenska Handelsbanken
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De traditionele bank

1. Strategie/waarde propositie: wij verkopen zo veel mogelijk 
producten via zo veel mogelijk kanalen aan zo veel mogelijk 
klanten en groeien door overnames

2. Organisatie: gedomineerd door centrale productgroepen, 
klantgroepen en stafdiensten (SSC), met kantoren als 
uitvoerders

3. Personeel: motiveren door bonussen

De multidimensionale organisatie (Strikwerda): centrale regeling per 
aspect (productgroepen, klantgroepen, shared services) 
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Centrale regeling

Kredietbeslissingen: (1) hoe hoger in de organisatie en 
(2) hoe meer mensen erbij betrokken, des te beter de 
beslissing

Portfoliomanagement en diversificatie (kwantitatieve 
risicoanalyses)
• Landen
• Sectoren
• Producten

Procyclisch beleid



MDO: besturingsstructuur

Strategisch regelen: zonder samenhang

Structureel regelen: ontbreekt

Operationeel regelen: ontbreekt
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Wallander: ‘Our way’

1.  Strategie: van product/volume naar klant focus, dus afschaffen 
verkoop targets, centrale marketing en product ICT

2. Radicale decentralisering: “de bank dat is het kantoor” en daar 
worden de operationele beslissingen genomen

Hoofdkantoor (met centrale diensten)

Regio 

Kantoren

Kredietbeslissingen: 57/35/8% 
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Het kantoor is de bank

• Pricing: kantoor (geen bankbrede campagnes)
• Kredietbeslissingen: kantoor (plus verantwoordelijk voor 

afhandeling slechte leningen)
• Marketing: kantoor (mond op mond en lokale sponsoring)
• Directe kosten: kantoor (personeel, salaris, sponsoring)
• Indirecte kosten: toegewezen aan kantoor dus eigen winst- en 

verliesrekening
• Klantensegmentatie: kantoor
• Administratie/backoffice: kantoor (flexibele op kennis gebaseerde 

klantencontact)
• Internet: elk kantoor eigen website



‘Our way’

3. Ondersteuning (productgroepen; ICT; legal, enz.): verkopen hun 
diensten aan de kantoren en kosten worden daar geboekt

4. Besturing: op basis van beperkt aantal KPI’s (cost-to-income,  
loan-loss ratio, customer satisfaction)
– Integrale operationele regeling : kantoren en regio’s
– Integrale structurele regeling: maandelijks overleg senior managers, 

regio managers en productgroep managers
– Integrale strategische regeling: hoofdkantoor (o.a. risico beheer)

Dus: strakke koppeling regelen op operationeel, structureel en 
strategisch niveau

Let op: planning wordt vervangen door overleg over actualiteit
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‘Our way’

5. Geen budgets en targets. Wel globale KPI’s. Niet: hoeveel geld 
heb je verdiend, maar

• Hoeveel heb je niet uitgegeven: cost/income ratio
• Hoeveel geld heb je niet verloren: loan/loss ratio
• Hoe tevreden zijn de klanten: customer satisfaction

6.  Beloning: vaste beloning en winstdeling die voor iedereen
hetzelfde is en die uitgekeerd wordt als je met pensioen gaat

7. Impliciete baangarantie: interne loopbaan

8. Competitie: beste kantoor krijgt prijs en handicap (hogere 
kapitaal ratio) en slechtste kantoren krijgen voordeel (lagere 
kapitaal ratio)
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Svenska Handelsbanken

KPI’s
Hoofdkantoor * Customer satisfaction

* Income/cost ratio
Ondersteunen * Loan/loss ratio

Regiokantoor Informatiesysteem

Ondersteunen

Lokale kantoren

30 June - 2 
July 2014

Network Analysis, Jac Christis

• …
• …
• …
• …



Strategie, structuur en 
personeel

Al 40 jaar dezelfde strategie en structuur!!!!!!!!

1. Strategie: focus op klanten, niet op producten en 
focus op klantwaarde, niet op volume

2. Structuur: radicaal gedecentraliseerd (modulair), 
functionele en hiërarchische integratie

3. Personeel: bankiers die weer willen bankieren



Bedankt voor uw aandacht!

www.hanze.nl
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