Van Dorp Rotterdam; ‘Ondernemers binnen de organisatie’
2017 – Van Dorp Rotterdam is één van de 15 autonome vestigingen van de landelijk werkende
totaalinstallateur Van Dorp. Dit bedrijf biedt een totaalpakket aan technische diensten aan,
uiteenlopend van diensten op het gebied van elektra en klimaat tot beveiliging, liften en zwembaden.
Duurzaam en innovatief, dat zijn de speerpunten van familiebedrijf Van Dorp dat rond de 1000
werknemers in dienst heeft, die verspreid zijn over de 15 verschillende vestigingen. Van Dorp
Rotterdam is één van de grootste van deze vestigingen, met 150 medewerkers. Het bedrijf biedt
duurzame (energie)concepten voor de utiliteitsbouw en is in hun werkzaamheden voortdurend op
zoek naar nieuwe methodieken en technologieën die toegepast kunnen worden in de praktijk.

De Sociale Innovatie
De voortdurende vernieuwing op technologisch gebied vraagt om ondernemend gedrag van de
werknemers. Binnen Van Dorp Rotterdam wordt dit ondernemend gedrag gestimuleerd en wordt
hiertoe de ruimte gegeven. Na een periode waarin de vestiging vele veranderingen heeft
doorgemaakt; een fusie en reorganisatie, waarin weinig ruimte voor initiatief is geweest voor de
werknemers en zij vooral directief zijn aangestuurd, is nu een periode aangebroken waarin zij weer
wel die ruimte krijgen en hun ondernemerschap kunnen tonen. Ondernemerschap ligt aan de basis
van de organisatie, zoals de verschillende respondenten aangeven. De medewerkers, van
werkvoorbereiders & projectleiders tot technisch beheerders en monteurs kunnen zich ondernemend
gedragen, daar is de organisatie op gebouwd. Dit ondernemend gedrag dient uiteindelijk bij te dragen
aan de resultaten van Van Dorp Rotterdam, zoals; klanttevredenheid, financiële resultaten en
technologische vernieuwing.

Aanpak
Op verschillende manieren kunnen organisaties bijdragen aan het ondernemend gedrag van hun
werknemers, zo dus ook Van Dorp Installaties Rotterdam. Verschillende factoren in de organisatie
kunnen hierbij een rol spelen.

Structuur van de organisatie
Als het gaat om de structuur van een organisatie lijkt van belang te zijn voor ondernemend
werknemerschap dat weinig bureaucratie en dus hiërarchie aanwezig is in de organisatie. Deze
bureaucratie en hiërarchie zou namelijk in de weg kunnen staan voor initiatieven en innovatie van
werknemers in de organisatie. Belangrijk is ook dat decentraal beslissingen genomen kunnen
worden, door werknemers zelf (Alpkan, Bulut, Gunday, Ulusoy, Kilic, 2010; Gurkov, 2010). Van Dorp
Rotterdam bestaat uit twee verschillende afdelingen; Service & Onderhoud en Projecten, die
ondersteund worden door verschillende stafafdelingen. De vestiging wordt aangestuurd door een
driekoppige directie en aan het hoofd van de afdelingen staan bedrijfsleiders, deels nog dezelfde als
voor de fusie en reorganisatie, deels gewijzigd. De bedrijfsleiders zijn voor hun afdeling meer
verantwoordelijk voor en werkzaam op tactisch en strategisch niveau. Binnen de afdelingen wordt

samengewerkt in verschillende teams die op inhoudelijk niveau verantwoordelijk zijn voor eigen
onderhoudswerkzaamheden bij klanten en voor eigen projecten.

Binnen de afdeling Service & Onderhoud bestaan deze teams uit technisch beheerders,
werkvoorbereiders en monteurs en bij grotere contracten voor service & onderhoud wordt hier een
contractmanager aan toegevoegd. De teams hebben hun eigen klantenportefeuille en moeten
samenwerken om te zorgen dat het team goed draait en werkzaamheden goed worden uitgevoerd.
De monteurs voeren de nodige werkzaamheden bij de klant uit en deze monteurs zijn dan ook het
gezicht en uithangbord van Van Dorp bij de klant. Zij koppelen terug aan de andere leden van de
teams wat gedaan is, wat de klant vindt, waar zij tegenaan gelopen zijn en hoe zij dit hebben
opgelost. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle werkzaamheden gedurende de looptijd
van een contract bij een klant. Binnen de afdeling Projecten bestaan de teams uit projectleiders,
werkvoorbereiders, tekenaars en ontwerpers. Ook hier maken monteurs deel uit van de teams om de
werkzaamheden voor grote en kleine, klant specifieke, projecten uit te voeren, waar het team van
begin tot eind verantwoordelijk voor is.

Alle teams hebben een aangewezen eindverantwoordelijke (een projectleider of bijvoorbeeld
contractmanager) die als aanspreekpunt dient voor het team en die het team leidt. Verder draagt het
team gezamenlijke verantwoordelijkheid voor behaalde resultaten van het team. Deze eigen
verantwoordelijkheid voor het team en de eindverantwoordelijke van het team zorgt ervoor dat
medewerkers een stuk eigenaarschap gaan voelen en zich volledig inzetten voor hun
werkzaamheden en de te behalen resultaten, aldus de adjunct-vestigingsdirecteur. De structuur van
de organisatie is verder nog redelijk hiërarchisch te noemen, al hebben de teams waarmee gewerkt
wordt hun eigen verantwoordelijkheden. Als het gaat om ondernemend werknemerschap wordt dit
binnen Van Dorp Rotterdam niet per sé bereikt door het hiernaar inrichten van de organisatie en
hiërarchie te verwijderen, maar vooral door gevoel van eigen verantwoordelijkheid onder
medewerkers en de cultuur en mindset onder medewerkers, buiten hiërarchie om.

Kenmerken van taken
Als het gaat om taken van medewerkers is het voor ondernemend gedrag van belang dat
medewerkers brede, uiteenlopende, taken hebben en uitgedaagd worden door deze taken.
Autonomie en vrijheid in het uitvoeren van deze taken is ook van belang (Preenen, Liebregts &
Dhondt, 2015; Preenen, Dorenbosch, Plantinga & Dhondt, 2016). Ook is het voor ondernemend
gedrag van belang dat medewerkers veel externe contacten hebben, met bijvoorbeeld klanten of
partners waarmee samengewerkt kan worden. Op die manier kan namelijk kennis opgedaan worden
en feedback verkregen worden die vervolgens vertaald kan worden in bijvoorbeeld verandering van
werkwijze (Preenen et al., 2015).

Bij Van Dorp Rotterdam staat de klant centraal in de organisatie. De werkzaamheden die uitgevoerd
worden dienen de klant en uiteindelijk de tevredenheid van deze klant. Als het gaat om contracten

voor Service & Onderhoud bij een klant is het belangrijk dat constant ingespeeld wordt op wat de
klant nodig heeft en moeten vaak snel beslissingen genomen worden, over bijvoorbeeld reparaties of
gedurende storingen. Dit gebeurt voornamelijk door de monteurs die deze werkzaamheden uitvoeren.
Daarnaast is het natuurlijk ook bij projecten van belang dat uiteindelijk voor de klant een goede
kwaliteit wordt geleverd, binnen het gestelde budget. Bij deze projecten moet ook constant ingespeeld
worden op de wensen van de klant, bijvoorbeeld als het gaat om de planning van deze projecten. De
klant staat dus centraal in de werkzaamheden van Van Dorp Rotterdam en de organisatie streeft er
dan ook naar dat ze altijd dichtbij is voor de klant en altijd klaar staat voor de klant. Deze sterke relatie
met de klant zorgt ervoor dat de medewerkers van Van Dorp altijd op de hoogte zijn van wat speelt en
altijd hierop in kunnen spelen, hun werkwijze kunnen veranderen en snel problemen kunnen
oplossen.

Doordat de klant centraal staat en er veel direct contact plaatsvindt met deze klant wordt
ondernemend gedrag van de werknemers gestimuleerd. De werknemers, van werkvoorbereiders &
projectleiders tot technische beheerders en monteurs, willen vanuit hun passie voor techniek voor de
klant de beste, up-to-date, techniek inzetten, vanuit de vraag die er is vanuit de klant of vanuit
aanbeveling richting de klant. Beide uitgangspunten vragen om ondernemend gedrag vanuit de
werknemers van Van Dorp Rotterdam. Uiteindelijk draagt dit ondernemend gedrag weer bij aan de
hoge klanttevredenheid en zonder deze klanttevredenheid kan de continuïteit waarnaar gestreefd
wordt door de organisatie niet bereikt worden. De organisatie werkt graag langdurig voor klanten;
wanneer een contract voor service en onderhoud afloopt verlengt zij dit graag of wanneer een project
afgerond is pakt ze graag (later) weer een nieuw project op bij dezelfde klant. De tevredenheid van
deze klant heeft hier een groot aandeel in; wanneer deze laag is, verkleint dit de kans op langdurig
werk bij deze klant en wordt de beoogde continuïteit niet bereikt.

De uitdaging van de taken van de medewerkers van Van Dorp ligt voor een groot gedeelte ook bij de
klant en de samenwerking met de klant. De vertaling van de techniek naar de klant is waar de
uitdaging ligt voor de ‘techneuten’ die werkzaam zijn bij Van Dorp. Dit vraagt een actieve houding van
de medewerkers; zij moeten luisteren naar de klant en ook leren omgaan met deze klant, die dus
vaak anders aankijkt tegen techniek dan de medewerkers van Van Dorp. Dit contact met de klant
maakt deel uit van het brede takenpakket dat de medewerkers hebben; van begin tot eind zijn
medewerkers in een team namelijk ook verantwoordelijk voor onder andere planning, materiaal en
budget en als het gaat om een project ook bijvoorbeeld voor de kick-off van zo’n project. Het
combineren van al deze verschillende taken vraagt om proactief gedrag van de werknemers binnen
Van Dorp en zorgt er ook voor dat zij efficiënt en oplossingsgericht te werk moeten gaan.

Verder lijkt evaluatie en reflectie een rol te spelen bij het stimuleren van ondernemend gedrag van
werknemers. Door middel van evaluatie en reflectie kunnen medewerkers leren van fouten die
gemaakt zijn en kunnen zij gemotiveerd raken in het vervolg bepaalde werkwijzen te verbeteren. Een
positief leerklimaat kan bijdragen aan het ondernemend gedrag van werknemers (Kenney & Mutajba,

2007). Bij Van Dorp Rotterdam gaat nog weinig aandacht uit naar evaluatie en reflectie, noch als het
gaat om individuele medewerkers noch als het gaat om contracten en projecten. Er is ruimte om te
leren van fouten, maar er wordt nog niet heel actief stilgestaan om even te evalueren en reflecteren,
vooral doordat de organisatie het op dit moment erg druk heeft. Daar is nog terrein te winnen, zoals
de verschillende respondenten dit ook aangeven. Zij zijn ook van mening dat dit van belang is om
daadwerkelijk ondernemend gedrag en ondernemerschap als basis te hebben van de organisatie.

Ondersteuning vanuit de leidinggevende
Ondersteuning vanuit de leidinggevenden speelt ook een rol in het stimuleren van ondernemend
gedrag van werknemers. Dit kan gaan om het inspireren en motiveren van de medewerkers of om
meer praktische ondersteuning (Alpkan et al., 2010; Moriano, Molero, Topa & Mangin, 2014). In de
eerste plaats wordt binnen Van Dorp Rotterdam aandacht geschonken aan het mogen maken van
fouten, wat belangrijk geacht wordt wanneer medewerkers autonomie en verantwoordelijkheid
hebben en zich ondernemend moeten kunnen gedragen; “als je mensen verantwoordelijkheid geeft,
dan moet je ze ook in de gelegenheid stellen om fouten te kunnen maken en daar weer van te leren”,
aldus de adjunct-vestigingsdirecteur. Grote of kleine fouten, ze moeten gemaakt kunnen worden, als
je er maar verantwoordelijkheid voor pakt, ervan leert en het de volgende keer anders aanpakt.
De leidinggevenden, de directeuren en bedrijfsleiders, binnen Van Dorp Rotterdam spelen hier een
rol in; zij kunnen en moeten het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en het besef dat fouten
gemaakt mogen worden verspreiden binnen de vestiging.

Hiernaast spelen zij een rol in het benadrukken en verspreiden van de visie en de doelen van de
organisatie om daarmee medewerkers te inspireren. Het moet daarmee niet het verhaal van de
leidinggevenden blijven, maar echt het verhaal van alle medewerkers binnen de vestiging. Op die
manier wordt het gevoel van betrokkenheid bij de organisatie en daarmee inzet voor de organisatie
aangesproken. Een manier waarop geprobeerd wordt dit te bereiken zijn de maandelijkse
zogenoemde ‘toolbox-meetings’, waarin de visie en doelen van de organisatie besproken worden en
waar iedereen, van projectleiders tot monteurs en stagiairs, op de hoogte gehouden worden van wat
speelt; waar de organisatie staat en wat succesverhalen zijn. Iedereen hoort op die manier hetzelfde
geluid en daarmee wordt geprobeerd iedereen hierin mee te nemen en dit te laten omzetten in
ondernemend gedrag voor de organisatie.

Verder wordt aandacht geschonken aan het creëren van een gevoel van vertrouwen richting de
medewerkers, als het bijvoorbeeld gaat om het uitwerken en in de praktijk brengen van hun eigen
ideeën. Er wordt sterk benadrukt richting de medewerkers dat ze hier gewoon mee aan de slag
moeten gaan; “Daar ben ik altijd heel makkelijk in, gewoon doen en dan zien we vanzelf wat het voor
ons oplevert!”, aldus een bedrijfsleider. Wanneer dan vervolgens blijkt dat iets goed werkt, kan dit
gedeeld worden met anderen. Hierin kunnen de bedrijfsleiders, meer praktisch, een rol spelen; om
mensen aan elkaar te verbinden. Uiteindelijk is het de beste manier dat de medewerkers elkaar zelf
opzoeken en op die manier ideeën met elkaar delen, maar de bedrijfsleiders kunnen hier ook in

faciliteren en praktisch ondersteunen. Op deze manieren wordt het ondernemerschap binnen de
organisatie, waar eigen verantwoordelijkheid, het uitwerken en implementeren van eigen ideeën
vanuit eigen initiatief en het mogen maken van fouten belangrijke onderdelen van zijn, gestimuleerd
onder de werknemers.

Resultaten
Van Dorp Rotterdam is een zeer snel groeiende vestiging van Van Dorp. Vele projecten en
activiteiten voor service en onderhoud worden uitgevoerd en het gaat financieel goed. Winst is een
belangrijk resultaat waar het ondernemerschap van werknemers aan bijdraagt, naast de tevredenheid
van de klanten, die momenteel becijferd wordt met een 7,5. Deze klanttevredenheid is waar een groot
deel van de voldoening en tevredenheid van de medewerkers vandaan komt. Het ondernemend
gedrag komt ook voor een groot deel uit de motivatie om deze klant te helpen en tevreden te stellen.
Ook continuïteit wordt gezien als een belangrijk resultaat. De ondernemende werknemers die contact
hebben met klanten en dienstverlenend zijn tegenover deze klanten kunnen door hun relatie met hen
een bijdrage leveren aan deze continuïteit.

Lessons Learned
Waar nog tegenaan gelopen wordt is dat het gevoel van het mogen maken van fouten, wat binnen
Van Dorp Rotterdam gezien wordt als een belangrijke factor om medewerkers te laten merken dat zij
‘out of het box’ mogen denken en dingen mogen uitproberen, nog niet helemaal naar tevredenheid
verspreid is binnen Van Dorp Rotterdam. Daarnaast krijgen medewerkers in de praktijk vaak nog
(praktische) ondersteunende aanwijzingen en verwachten en vragen deze vaak ook nog, terwijl zij
ook juist de eigen verantwoordelijk en vrijheid voor hun werkzaamheden kunnen pakken. De recente
geschiedenis van de organisatie speelt hier waarschijnlijk een rol in; de organisatie heeft een fusie en
reorganisatie achter de rug; een periode waarin directieve aansturing en het op orde krijgen van de
organisatie centraal stond. Inmiddels heeft een transitie plaatsgevonden, en vindt ook gedeeltelijk nog
plaats, van deze directieve leiderschapsstijl naar een meer dienende en ook motiverende
leiderschapsstijl, wat (theoretisch) belangrijk geacht wordt in het geven van ruimte aan medewerkers
om ondernemend te zijn. Hopelijk kan dit een rol spelen in een verdere verandering onder de
medewerkers, zodat zij steeds meer het gevoel van eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en
mogelijkheden tot ondernemerschap kunnen krijgen.

Verder zou vanuit theorie verwacht worden dat een organisatie waarbinnen weinig hiërarchie en
bureaucratie aanwezig is een goede situatie zou zijn voor ondernemend gedrag van werknemers. Op
die manier zouden zij daarin namelijk niet in de weg gestaan worden door deze structuur van de
organisatie. De inrichting van de organisatie van Van Dorp Installaties Rotterdam kan nog redelijk
hiërarchisch genoemd worden, wat ook gewoon nodig is om de organisatie beheersbaar te laten zijn,
maar het zou het geval kunnen zijn dat deze structuur het proces waarin werknemers zich
ondernemend gaan gedragen kan gaan belemmeren; al hebben zij op dit moment het gevoel hier niet
door belemmerd te worden.
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