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Introductie

FrieslandCampina Domo maakt onderdeel uit van de Business Group Ingredients van 
Royal FrieslandCampina en produceert en verkoopt (kinder)voedingsingrediënten. In 
2005 werken er zo’n 325 mensen bij het bedrijf, verdeeld over vier productielocaties 
in Oost- en Noord-Nederland met het hoofdkantoor in Zwolle. Daar zijn functies als 
Marketing, Sales, HR, IT, Finance en Communicatie geconcentreerd. FrieslandCam-
pina Domo levert op dat moment vooral bulkproducten en is verliesgevend.

Vanwege de achterblijvende resultaten en de ontwikkelingen in de markt besluit 
de top tot een strategische koerswijziging: van basisgrondstoffen in bulk naar hoog-
waardige ingrediënten voor de wereldwijde voedingsindustrie, met de focus op kin-
dervoeding. Als missie wordt geformuleerd: ‘Domo streeft ernaar om een nummer 
1-positie als leverancier van melkgerelateerde ingrediënten te krijgen en te behouden.’ 
Begin 2012 werken er bijna 1100 mensen in zeven fabrieken (verspreid over Neder-
land, de Verenigde Staten en Australië) en de diverse (verkoop)kantoren in Europa, 
Noord- en Midden-Amerika en Azië. FrieslandCampina Domo behoort inmiddels tot 
de wereldtop van de ingrediëntenbusiness en is een van de best presterende en meest 
winstgevende onderdelen van Royal FrieslandCampina.

Hoe word je een snel groeiende innovatieve speler met enthousiaste klanten, 
trotse medewerkers en een spectaculaire omzet- en resultaatstijging? Het lukt 
FrieslandCampina Domo met Closer to you: dichter op de klant, dichter naar elkaar 
en dichter naar het concern. Door een combinatie van visie, sterk leiderschap en 
een krachtige veranderaanpak. Door hard werken, een lange adem en een rotsvast 
vertrouwen in de goede afloop. Maar ook door te vallen, weer op te staan en zo 
nodig lastige keuzes te maken. Een veranderverhaal dat al zes jaar duurt en voorlo-
pig nog niet lijkt te zijn afgelopen.
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FASE 1: DE BOEL IN BEWEGING KRIJGEN

7.1 De uitdaging

Als Roelof Joosten in 2005 als Managing Director het roer overneemt bij Friesland-
Campina Domo (dan nog Friesland Foods Domo) treft hij een organisatie aan waar 
van alles aan de hand is. Het bedrijf is op dat moment vooral actief in de bulkproduc-
tie van grondstoffen en basisingrediënten voor Feed (veevoeders) en Food (voedings-
middelen). De volumes zijn weliswaar groot, maar de marges laag, in een markt met 
toenemende prijsdruk door veel concurrentie. Er wordt daarom sterk gestuurd op een 
hoog productierendement en lage kosten, maar die sturing is onvoldoende effectief. 
Het productierendement blijft achter bij het marktgemiddelde en de kwaliteits- en 
faalkosten zijn te hoog. Met als gevolg dat er al jarenlang nauwelijks geld wordt ver-
diend. Intern, op organisatorisch vlak, zijn er ook de nodige uitdagingen. De een-
heid binnen de organisatie – met meerdere productielocaties en een hoofdkantoor ‘op 
afstand’ – is ver te zoeken, er zijn vaak afstemmingsproblemen tussen verkoop en pro-
ductie en de managementkwaliteit wisselt sterk per locatie. Daardoor is het lastig om 
een uniform beleid te voeren en verbeterprogramma’s van de grond te krijgen. Extern 
presteren afdelingen als Sales, Marketing en R&D onder de maat als het gaat om het 
versterken van de marktpositie, het merkimago en de innovatiekracht van Domo. En 
tot slot heeft Domo binnen het concern een B-status en weinig strategische waarde, 
waardoor er nauwelijks animo is om te investeren in ‘achterstallig onderhoud’ en in 
de toekomst van Domo. Er is ook daar behoefte aan imagoverbetering.

Joosten stelt vast dat drastische maatregelen nodig zijn om het tij te keren en gaat 
met zijn managementteam aan de slag met het ontwikkelen van een strategisch plan. 
Onder de noemer Domo Closer to you (wat ook de slogan van het bedrijf is) wordt een 
meerjarenplan gemaakt dat is gebaseerd op het besluit om af te stappen van (lage 
marge) basisproducten in bulk en juist sterk te gaan concentreren op specialistische, 
kwalitatief hoogwaardige producten met een grotere toegevoegde waarde voor de 
klanten en daardoor een veel hogere winstmarge. De verwachting is dat de vraag naar 
dergelijke ingrediënten sterk zal stijgen vanwege de trend van bewuster eten, drin-
ken en leven, door ontwikkelingen in de markt van de klinische (medicinale) voeding 
en door de groei van de foodmarkt in opkomende landen, vooral in Azië. Gevolgen 
voor FrieslandCampina Domo zijn onder andere dat de aandacht niet meer alleen op 
volume en kosten komt te liggen, maar ook op kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, 
dat er stevig moet worden geïnvesteerd in het opbouwen van duurzame relaties met 
klanten en dat ze met grote regelmaat nieuwe innovaties op de markt brengt om de 
concurrentie een stap voor te blijven.
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Drie pijlers vormen de basis van het Closer to you-programma: perfect produceren 
(operational excellence), de klant staat centraal (customer focus), nieuwe producten en 
productiemethoden (innovation). In figuur 7.1 worden de belangrijkste consequenties 
daarvan voor de structuren, systemen en processen binnen Domo verder uiteengezet.
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Figuur 7.1 Drie pijlers onder het het ‘Closer to you’-programma

Het managementteam (MT) stelt vast dat er het een en ander moet veranderen op 
het gebied van houding, gedrag en mentaliteit om de ambities waar te maken. Voor 
de leidinggevenden en medewerkers betekenen de plannen dat er meer klantgericht 
gewerkt moet worden en dat werkprocessen effectiever moeten zijn ingericht. En dat 
het gevoel van ‘eilanden’, tussen en binnen locaties, plaats moet maken voor meer een-
heid en versterking van de interne keten. Bruggen bouwen dus.

Op individueel niveau is het noodzakelijk te investeren in de bewustwording 
dat kwaliteit en hygiëne steeds belangrijker worden, mensen slimmer moeten gaan 
samenwerken, elkaar (leren) aanspreken op gedrag en leiders meer moeten doen dan 
alleen het goede voorbeeld geven. Verandering van cultuur wordt dus gezien als voor-
waarde en succesfactor voor het realiseren van de ambities.
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Het MT krijgt daarbij de volledige steun van de ondernemingsraad. Jan Bodde, 
op dat moment voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Friesland 
Foods en lid van de Ondernemingsraad (OR) van FrieslandCampina Domo, blikt daar 
later op terug: ‘We hadden als OR al eerder een discussiestuk geschreven over de 
cultuur zoals wij die als OR-leden zagen. Wij kwamen als OR met voorbeelden van 
‘cultuurmisstanden’ in dat stuk. Veel OR-leden, inclusief ikzelf, ergerden zich al jaren 
aan de cultuur. De omgang tussen medewerkers en management was afstandelijk, er 
was geen openheid, men communiceerde slecht. Toen het cultuurprobleem op tafel 
lag bij het MT was het werk van de OR gedaan. Het stuk formaliseerde als het ware de 
problemen die we zagen, kreeg gewicht en werd serieus genomen door het MT. Mede 
daardoor kwam het cultuurdeel Closer to you in het Middellange termijnplan (MLTP) 
terecht.’

Kortom, ze weten wat ze willen bereiken en hoe dat het bedrijf weer aan de top kan 
brengen. Bovendien is er brede steun bij de werknemersvertegenwoordigers. Het plan 
wordt ook door de concerndirectie met enthousiasme ontvangen: Domo krijgt groen 
licht voor de implementatie.

7.2 Van start: verzamelen, op lijn brengen 
en programma ontwerpen

Joosten gaat met zijn (toenmalige) HR-directeur John Habets op zoek naar adviseurs 
die in staat zijn de organisatie snel in beweging te krijgen, die betrokkenheid en par-
ticipatie organiseren (in plaats van zelf het werk van de leiders over te nemen). Op het 
moment dat we aan de slag gaan – met name in het hoofdkantoor in Zwolle – zijn er al 
diverse maatregelen genomen om de verkooporganisatie te herstructureren richting 
meer marktgerichtheid. Veel mensen hebben daardoor een andere functie of leiding-
gevende gekregen. Daarnaast zijn alle locaties over de plannen geïnformeerd.

Oriëntatie: indrukken verzamelen en ‘cultuur 
snuiven’

Onze opdrachtgevers schetsen tijdens de eerste gesprekken hun beeld van de proble-
men die moeten worden opgelost om de doelen uit het MLTP waar te maken. Om zelf 
ook een indruk te krijgen van de organisatie, een aantal van de belangrijke spelers op 
de diverse locaties te leren kennen en meer gevoel te krijgen bij het bedrijf, de men-
sen, de reacties op de aangekondigde veranderingen, de processen en de producten,  
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besluiten we om bij alle locaties op bezoek te gaan. We nemen tientallen vergader-
verslagen, powerpointpresentaties, interne en externe publicaties door. We praten 
uitvoerig met plantmanagers, OR- en Onderdeelscommissie (OC)-leden, productie- 
en teamleiders, verkopers, secretaresses, operators en medewerkers van ondersteu-
nende afdelingen. Vaak individueel, maar ook in groepsverband (waar ons gevoel 
ons ingeeft dat het van belang is). Naast kennismaking is een belangrijke doelstelling 
van de gesprekken ook om indrukken te verzamelen over de cultuur en het (werk)-
klimaat binnen de diverse bedrijfsonderdelen (later zijn we dat ‘cultuur snuiven’ gaan 
noemen). Waardevol voor een eerste poging om de stand van zaken in te kleuren en 
een beeld te krijgen van de overeenkomsten, verschillen en subculturen binnen het 
bedrijf. En later in het proces zullen we nog veel profijt hebben van de contacten die 
we in die eerste weken opbouwen.

Een bloemlezing uit de ruim 300 typerende uitspraken die we noteren en van onze 
indrukken en waarnemingen.

Een paar typerende uitspraken… … indrukken en waarnemingen

Bij de diverse productielocaties

▪ ‘In deze locatie opereert een zogenaamde 

“Bende van Vijf”. Deze groep van procesopera-

tors torpedeert ieder initiatief van wie dan ook.’

▪ ‘De relatie met mijn leidinggevende is drama-

tisch slecht en de samenwerking tussen col-

lega’s al niet veel beter.’

▪ ‘De cultuur van “knoppen drukken en niet te 

veel meedenken” raken we maar moeilijk kwijt.’

▪ ‘Afspraak = afspraak? Hier is het vooral 

‘afspraak is wat ik er zelf van vind.’

▪ ‘Je hoort hier alleen wat als het niet goed is.’

▪ ‘Kosten en volumes zijn hier echt belangrijker 

dan kwaliteit, soms snappen mensen echt 

niet dat we hier iets voor de farma maken.’

▪ ‘Binnen één ploeg zitten drie teams die 

niet samenwerken. Soms belt de ene twee 

uitzendkrachten terwijl de andere mensen 

over heeft.’

▪ ‘Vroeger hadden we meer voor elkaar over en 

konden we problemen uitpraten. Nu hebben 

we allemaal eilandjes waardoor problemen te 

vaak niet echt worden opgelost.’

Bij de diverse productielocaties

▪ Armen over elkaar zodra het over Zwolle gaat.

▪ Weerstand en ontwijkende antwoorden op een 

van de locaties, en de verwachting dat wij daar 

wel intrappen, een luxelunch en een joviale 

ontvangst maar onder de oppervlakte veel pro-

blemen

▪ Op het hoofdkantoor constateren we een erg 

beperkt gevoel van gezamenlijkheid, ieder voor 

zich.

▪ Een belangrijk aandachtspunt is de communi-

catie, met name tussen en binnen de ploegen 

(ploegoverdracht, logboeken, werkoverleg).

▪ Veel ‘oud zeer’ en restanten van niet-afgemaakte 

veranderingen (met name saneringen en reor-

ganisaties) in het verleden.

Bij het hoofdkantoor

▪ Onvoldoende ketendenken (met name bij Sales), 

terwijl er ook veel behoefte is om een keer met 

z’n allen bij elkaar te komen om elkaar beter te 

leren kennen, familiegevoel te creëren en de neu-

zen dezelfde kant op te krijgen.
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Een paar typerende uitspraken… … indrukken en waarnemingen

▪ ‘Ze weten daar in Zwolle nauwelijks wat er 

speelt in onze fabriek’, ‘Hoe hoger je komt, hoe 

sterker de afrekencultuur’, en ‘Plantmanagers 

zijn bang voor Zwolle, draaien om de hete brij 

heen en spelen stiekeme spelletjes om zichzelf 

te redden’, ‘Ik mis informatie over hoe het gaat 

bij andere locaties. Te veel mensen zijn bij 

Domo met dezelfde dingen bezig zonder het 

van elkaar te weten.’

▪ ‘Ambitieus zijn, wordt door de ouderen hier 

niet geapprecieerd. Voor jonge honden met 

ambitie is er hier geen toekomst.’

▪ ‘Er zijn hier veel verstokte mensen die niet 

meer willen veranderen. We moeten hier van 

“teugen” naar meer veranderbereidheid.’

▪ ‘Bij R&D heerst een echte wetenschapperscul-

tuur: precies, veel tijd nodig, kwaliteit boven-

aan. Maar daar gaan we het niet meer mee 

redden.’

▪ …

Bij het hoofdkantoor

▪ ‘Het heeft geen zin om hier je nek uit te steken 

want ze luisteren toch niet.’

▪ ‘Ondernemende, ambitieuze mensen hebben 

hier geen perspectief. Veel goede mensen zijn 

ook weggegaan.’

▪ ‘Waarschijnlijk denkt het MT dat ze veel in 

samenspraak doen en stimuleren tot meepra-

ten. Ik zie vooral een MT dat alles top-down 

doet, niet weet wat er op de werkvloer speelt 

en scepsis oproept.’

▪ ‘Ik krijg wel eens het gevoel dat de andere lei-

dinggevende niveaus hier voor spek en bonen 

meedoen.’

▪ ‘Dit jaar hebben we écht een paar nieuwe pro-

ducten nodig. Ik vraag me af of ze dat bij R&D 

ook door hebben.’

▪ …

▪ Groeiende behoefte aan meer groepscultuur, 

meer ‘face-to-face’-communicatie.

Broos draagvlak voor het MLTP

▪ Het MLTP roept op de werkvloer vooral vragen 

op. De kijkrichting is goed uitgelegd maar fei-

telijke concretisering ontbreekt nog. Leidt tot 

onduidelijkheid en onrust. Mensen begrijpen 

dat er iets moet veranderen maar zijn vooral 

bang voor weer een flinke reorganisatie en 

banenverlies.

In z’n algemeenheid

▪ Interne gerichtheid en eilanden, weinig ‘Domo-

gevoel’ en saamhorigheid, zowel tussen als bin-

nen bedrijfsonderdelen.

▪ Structuren, processen en systemen zijn gericht 

op instandhouding van de eilanden.

▪ De communicatie kan op onderdelen beter, 

onder andere tussen Zwolle en de locaties, en 

tijdens de ploegenoverdrachten.

▪ Wantrouwen richting een paar individuele MT-

leden.
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Wat we merken en horen tijdens de gesprekken zijn de grote verschillen tussen de 
plantmanagers (de eindverantwoordelijken per locatie). Uiteenlopend van begin der-
tig, goed opgeleid, vol ambitie en gezegend met veel overtuigingskracht en sociale 
vaardigheden tot begin zestig, self-made, ‘alles-al-meegemaakt-en-m’n-top-bereikt’ en 
enigszins beperkte capaciteiten als het gaat om delegeren en communiceren. Bij de 
lagen eronder – zeker bij de productieafdelingen – zijn er vergelijkbare verschillen bij 
de leidinggevenden. De operators daarentegen zijn vooral blanke mannen met twintig 
of meer dienstjaren en veel ervaring. Met een gemiddelde leeftijd boven 45 jaar heb-
ben de meeste al heel wat fusies, reorganisaties, continue verbeterprogramma’s en 
andere veranderingen voorbij zien komen (de ene meer succesvol dan de andere) en 
overleefd. Dat belooft wat!

Leadership alignment en 
programmaontwerp

Direct na het ‘cultuur snuiven’ vinden er een paar werkbijeenkomsten plaats met het 
MT. Het doel van de werkbijeenkomsten is overeenstemming te krijgen over de ver-
trekpunten, de doelen, de aanpak van het proces en de communicatie eromheen, de 
kaders en de eigen rol van de MT-leden in het voorliggende proces.

Tijdens de eerste bijeenkomst praten we over onze kijk op organisaties en onze 
veranderaanpak en de modellen die we daarbij hanteren (waarover verderop meer). 
Maar wat we vooral doen, is het MT confronteren met onze oogst vanuit ‘het veld’. We 
delen 300 oneliners en onze bevindingen middels posters, waarmee we de hele verga-
derruimte behangen. De algemene reactie is een combinatie van schrik, herkenning, 
opwinding en soms ook boosheid.

Ook leggen we uit dat wat we gedaan hebben geen waarheidsvinding of diagnose 
is, maar ‘slechts’ een eerste beeld door een paar gesprekken. We benadrukken dat in 
een participatief proces een organisatie haar eigen (cultuur)diagnose doet, maar dat 
het nodig is dat we ons beeld, inclusief de conclusies die wij daaruit hebben getrokken, 
met het MT bespreken om daarmee een dialoog binnen het MT op gang te brengen 
en tot een eerste idee van een aanpak te komen. En dat leidt tot een paar fronsende 
wenkbrauwen van onbegrip, vooral bij de MT-leden die door eerdere veranderproces-
sen gewend zijn geraakt aan expertadviseurs die een oordeel vellen en vervolgens met 
een doortimmerd en gedetailleerd plan van aanpak komen. Met andere woorden: we 
hebben nog niet de volledige steun van alle MT-leden.

Jan Bodde onderschrijft de aanvankelijke verdeeldheid binnen het MT: ‘Daar heb-
ben jullie heel wat gesprekken moeten voeren om het zaakje op één lijn te krijgen en 
de voortgang erin te houden. Sommige MT-leden waren tegen dit proces.’
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Maar waar ze elkaar wel vinden, is in de conclusie dat er veel werk te doen is om 
Closer to you te laten slagen. Tijdens de tweede werkbijeenkomst wordt een aantal ‘soft 
goals’ geformuleerd voor het eerste jaar (tot eind 2006):
▪ Domo is veel meer dan nu een lerende organisatie die adequaat kan reageren op 

nieuwe (markt)ontwikkelingen;
▪ de toekomst van Domo (in het kader van het MLTP) is helder en heeft concreet 

betekenis voor alle medewerkers;
▪ medewerkers hebben een duidelijk beeld van de bijdrage die ze zelf kunnen en 

willen leveren aan de toekomst en het succes van Domo;
▪ iedereen heeft zicht op de organisatie als geheel en op de performance richting 

klanten;
▪ we hebben de collectieve verbondenheid binnen de hele organisatie hervonden en 

versterkt;
▪ er ontstaat een sfeer van hulpvaardigheid, collegialiteit, trots en waardering.

Uitgangspunten voor de aanpak van het 
programma

Om de doelen te realiseren, wordt tijdens een derde werkbijeenkomst besloten om 
Closer to you niet als een project, maar als een action-learningprogramma te organise-
ren: stap voor stap aan de slag, na elke stap reflecteren om te leren, de uitgangspunten 
te bepalen voor de volgende stap en de ruimte te bieden om dingen spontaan te laten 
ontstaan binnen de diverse onderdelen van de organisatie.

In het gehele Closer to you-programma is verbinding een sleutelwoord. Bouwen aan 
een gedeelde en gedragen visie, ondernemerschap versterken, verandervermogen 
en -bereidheid vergroten en een betere samenwerking binnen en tussen de bedrijfs-
onderdelen. Gekozen wordt voor een benadering gebaseerd op het organiseren van 
betrokkenheid en actieve, brede participatie. ‘Het proces kan alleen een succes wor-
den als al onze mensen er persoonlijk en actief bij betrokken worden. Het zijn de 
mensen die het moeten begrijpen en doen’, aldus Roelof Joosten. Maar – daar zijn ze 
het roerend over eens – wel met de leiders voorop, ‘zichtbaar aan het roer’. Het belang 
van stabiliteit in de top van de organisatie wordt onderschreven door het besluit om 
managers voor een langere periode dan gebruikelijk op hun plek te houden. ‘We wil-
den twee jaar commitment van onze managers op sleutelposities.’

Het ontstaan van een cultuur is een proces van jaren. Datzelfde geldt voor het veran-
deren ervan. Cultuur ontstaat en verandert door het samenwerken en handelen van 
mensen, maar dat gaat geleidelijk, met vallen en opstaan. Ook heeft een organisatie 
niet één cultuur, maar is ze een samenvoeging van diverse subculturen, collectieve 
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opvattingen binnen afzonderlijke afdelingen, eigen groepsculturen. En een veelge-
hoorde opmerking – ook binnen Domo – is dat ‘cultuur zo moeilijk meetbaar is’ en 
‘lastig in concrete bewoordingen uit te drukken’. Ofwel, veranderen van cultuur wordt 
gezien als ingrijpen in het onzichtbare, in het onbewuste en hoe kun je dat bewust 
doen? Om het complexe begrip ‘cultuur’ hanteerbaarder te maken, hebben we in de 
werkbijeenkomsten met het MT – en later ook in andere groepsinterventies binnen de 
organisatie – gebruikgemaakt van een cultuurmodel, gebaseerd op het werk van onder 
andere Schein (2000) en Van Nistelrooij (1999).

Figuur 7.2 Cultuurmodel: verandering van buiten naar binnen

Het model gaat uit van twee lagen in de cultuur van een bedrijf, groep of afdeling. Een 
dieperliggende kern met daarin de, veelal impliciete, cultuurkenmerken zoals onge-
schreven regels, waarden en onderliggende veronderstellingen die leidend zijn voor de 
drijfveren en het handelen van mensen. Dat feitelijke handelen maakt vervolgens weer 
deel uit van het voelbare en zichtbare deel van de cultuur: het klimaat (Van Nistelrooij 
gebruikt daarvoor de term ‘culturele praktijk’). Bij ‘klimaat’ gaat het bijvoorbeeld over 
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de expliciete samenwerkingspatronen (helpen we elkaar of is er sprake van een infor-
mele hiërarchie en ieder voor zich), de tradities (het jaarlijkse bedrijfsfeest, de directie-
parkeerplaats naast de ingang), hoe de hiërarchie functioneert (doen wat je baas zegt, je 
eigen gang gaan of juist ‘level-skipping’ om dingen voor elkaar te krijgen) en hoe com-
municatie is vormgegeven (directe en indirecte feedback, welke media worden gebruikt 
om medewerkers te informeren). Tot slot bestaat de buitenste ring van het model uit 
een zevental stuurknoppen. Door aan de knoppen te draaien wordt het klimaat beïn-
vloed waardoor na verloop van tijd nieuwe patronen ontstaan, wat vervolgens na ver-
loop van tijd weer leidt tot een verandering in de dieperliggende kern van de cultuur.

Het organiseren van dialoog, verbinding en interactie wordt de basis onder de Closer 
to you-aanpak. Actieve, directe participatie dus. Een wijsheid van Confucius wordt het 
adagium van het veranderproces:

‘Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het me herinneren.
Betrek me erbij en ik zal het begrijpen.’

In plaats van in de organisatie vragenlijsten uit te zetten om een cultuurprofiel te 
bepalen en vervolgens in de organisatie te communiceren dat er echt iets niet deugt, is 
het de bedoeling dat de medewerkers zelf hun cultuur gaan onderzoeken, dat afzetten 
tegen de wensen en verwachtingen van klanten en leveranciers en natuurlijk ook de 
wensen en verwachtingen van henzelf. Door naar elkaar te verduidelijken hoe tegen 
de werkelijkheid wordt aangekeken en als het ware door elkaars ogen naar de orga-
nisatie te kijken, kunnen mensen verklaren waarom dingen gaan zoals ze gaan en 
bewuster bepalen waar het anders moet. Alle Domo-medewerkers hebben hun orga-
nisatie gemaakt zoals die is en voelt. Zij zijn ook degenen die de ‘look and feel’ kun-
nen veranderen door het zelf en samen te doen. De kracht van Whole Scale Change 
(WSC) is de mogelijkheid om grote groepen samen en tegelijkertijd bij een verande-
ringsproces te betrekken. Iedereen houdt daardoor beter het overzicht, kan een eigen 
en actieve bijdrage aan de verandering leveren en – belangrijk als het gaat om een 
onderwerp als cultuur – het ‘systeem’ als geheel blijft intact.

Het methode-als-modelprincipe (Joyce, 1999) stelt dat de methoden die worden ingezet 
om een organisatie te veranderen zelf een model moeten zijn van de gewenste toekomst, 
vanuit de redenering dat mensen al gauw sceptisch worden als hen gevraagd wordt 
mee te doen in een veranderingsproces waarvan de aard en vorm niet in overeenstem-
ming zijn met het beweerde doel van de verandering. De interventies, het handelen van 
leiders en de communicatie daaromheen zijn bij voorkeur concrete voorbeelden van 
de gewenste cultuur. Ze vormen daarmee de voornaamste manier waarop de gewenste 
cultuur al aan het begin van een veranderproces duidelijk wordt voor de medewerkers. 
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Daarom besluiten we om – in aansluiting op de doelstellingen van Closer to you – met 
de leiders van de organisatie (MT en middenlaag) te starten, dialoog als belangrijkste 
werkvorm te kiezen (om ruimte te bieden aan de diverse meningen en perspectieven 
binnen het bedrijf over de huidige en de wenselijke situatie), veel gebruik te maken van 
interventies met een grote variëteit aan deelnemers uit alle niveaus en onderdelen van 
het bedrijf, ontwerpteams te vormen waarin medewerkers zelf het hoe en wat van de 
groepsinterventies bepalen en klanten te betrekken bij het programma.

Henk Roelevink is allround procesoperator op de Domo-fabriek in Workum en een 
van de mensen van het eerste uur van Closer to you. Hij onderschrijft het belang van 
de methode-als-modelaanpak: ‘Een principe als “ieders waarheid is waar en gelijk-
waardig” heeft mij erg aangesproken en ik denk dat het een van de meest werkzame 
bestanddelen is geweest. Die gelijkwaardigheid was hier voorheen duidelijk niet. Jullie 
hebben persoonlijkheden bij elkaar gebracht van wie de samenwerking niet vanzelf-
sprekend was, laat staan vruchtbaar. Door individuele gesprekken en collectieve acti-
viteiten. Daar zijn jullie heel goed in geslaagd!’

De eerste fase wordt ingevuld volgens figuur 7.3 op p. 155. 

7.3 Alle sleutelfiguren aan boord brengen

Ontwerpteam

De eerste Grootschalige Bijeenkomsten (GBK) in het traject zijn twee Key Managers 
Meetings (KMM) kort achter elkaar. Om de meetings voor te bereiden stelt het MT – in 
overleg met de plantmanagers van de diverse productielocaties – een ontwerpteam (OT) 
samen. Het OT is een dwarsdoorsnede van de beoogde deelnemersgroep en bestaat uit 
twee MT-leden, vertegenwoordigers van de lokale plantteams, twee OR-leden en mede-
werkers van Marketing, Sales en R&D. Tijdens een kick-off van anderhalve dag maken 
we uitgebreid kennis met elkaar en nemen we het OT mee door het werk dat we in 
de weken daarvoor hebben gedaan. We delen de resultaten van het ‘cultuur snuiven’, 
we nemen de groep mee in de ins en outs van WSC (en het kost weinig moeite om ze 
enthousiast te krijgen voor de aanpak), brengen een dialoog op gang tussen de MT-leden 
en de andere OT-leden om helderheid te krijgen over het wat en waarom van Closer to 
you, we toetsen het traject dat we met het MT hadden uitgewerkt en gaan de diepte in 
over wat ‘we’ nou eigenlijk met Closer to you willen bereiken. Eigenlijk is de kick-off een 
generale repetitie voor de sessies die we aan het voorbereiden zijn: in de loop van de 
jaren hebben we geleerd dat wat in het OT leeft en gebeurt een belangrijke graadmeter 
is voor wat we in de bijeenkomst zelf kunnen verwachten. Aan het eind van de kick-off 
en in drie opvolgsessies stellen we met het OT de definitieve deelnemersgroep vast, 
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februari t/m december 2006

De ‘freeze’ zoals bedacht en ontworpen samen met het MT aan het begin van het traject.
Het traject is later meerdere keren veranderd onder invloed van opdoemende nieuwe
realiteiten. Een ‘freeze’ is dan ook altijd ‘under construction’.

Op elke locatie houden we 
cultuursnuifsessies

Uiteindelijk werd het een LGI
met alle medewerkers

Go/no
go-beslissing

Figuur 7.3 Visualisatie van de eerste fase van het programma

bepalen de doelstellingen en ontwerpen tot in detail het programma van de KMM’s. 
Achteraf zegt Jan Bodde erover: ‘Het was een enorm zoekproces. Wij wisten het niet en 
jullie soms ook niet. Gaat de meute dit pakken en pikken? Welk tegengas zou er komen? 
Van het MT, van operators en alles wat ertussen zit. Zijn we op de goede weg? Een heel 
boeiend proces. Veel van geleerd wat ik nu nog steeds toepas, zoals mensen met oplos-
singen laten komen in plaats van het altijd zelf te doen.’
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Tweedaagse Key Managers Meeting

De deelnemers aan de Key Managers Meetings (KMM’s) op 6 en 23 juni 2006 zijn 
zo’n beetje alle leidinggevenden binnen Domo, aangevuld met een geselecteerde 
groep van ‘informele leiders’ (onder wie alle leden van de OR). In totaal zo’n 70 kop-
pen. De doelstelling luidt: ‘Als leiders en daarmee voorbeeldgevers en stuurmannen/
vrouwen in onze organisatie hebben we concreet betekenis gegeven aan de implica-
ties van het MLTP voor het klimaat van Domo en voor de interactie tussen de locaties, 
gezamenlijk en individueel ons commitment uitgesproken voor de bijdrage die wij 
zelf gaan leveren aan het realiseren van onze ambitie en afspraken gemaakt over 
hoe we de rest van de organisatie gaan aansluiten bij dit traject, op korte en langere 
termijn.’

De beide KMM’s hebben de typische kenmerken van een WSC-conferentie: afwis-
selend ‘max-mix’1 en functionele groepen aan ronde tafels, veel ruimte voor dialoog en 
interactie en stap voor stap naar de doelstelling toewerken. Op de eerste dag diagnos-
ticeren de deelnemers de huidige situatie (hoe het nu is), stellen ze de gewenste toe-
komst vast (hoe het zou moeten zijn) en vertellen ze elkaar waarmee ze de komende 
weken aan de slag gaan om de gewenste situatie in praktijk te brengen. Tussen de 
twee KMM’s vinden weer sessies plaats met het MT (om het trajectontwerp fijn te 
slijpen op basis van de uitkomsten van de eerste KMM) en het ontwerpteam (om het 
programma voor dag twee aan te scherpen). Op de tweede dag vertellen de deelne-
mers hoe ‘veranderen’ sinds dag één is gegaan en wordt het (bijgestelde) interven-
tietraject besproken en in onderlinge samenspraak aangescherpt. Tot slot wordt in 
functionele groepen (collega’s bij elkaar) een begin gemaakt met het ontwerpen van 
de maatwerktrajecten voor de diverse locaties en centrale (staf )afdelingen: hier willen 
wij het komende jaar mee aan de slag om een bijdrage te leveren aan de ambities van 
Domo! Zo wordt de basis gelegd voor de volgende stappen.

Het begin is gemaakt…

Vooral tijdens de tweede dag krijgen we het gevoel dat in de leidersgroep de inspiratie 
sterk is gegroeid, dat de overtuiging begint te ontstaan dat ze het toch echt zelf moe-
ten doen en dat er een eerste verschuiving is van ‘zij’ naar ‘wij’. De sfeer is uitstekend. 
Er worden veel nieuwe contacten gelegd en de inhoudelijke uitkomsten van de mee-
tings zijn indrukwekkend. Uit de evaluaties blijkt dat de KMM hoog wordt gewaar-
deerd: de deelnemers geven aan dat de doelstelling van de tweedaagse is bereikt, 
dat de eerste stappen in de goede richting zijn gezet en complimenteren het OT 
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met de goede voorbereiding. Maar het is nog broos en voorzichtig: ze geven ook aan 
behoefte te hebben aan verdere concretisering en aanscherping (het is nog wat ‘vaag’ 
en ‘aan de oppervlakte’ gebleven, de ‘echte problemen’ zijn ‘nog onvoldoende op tafel 
geweest’) en benadrukken het belang van aansluiting van de rest van de organisatie. 
Kortom, we zullen op de locaties stevig moeten doorpakken om het vuur verder aan 
te wakkeren.

7.4 Maatwerkprogramma’s per locatie

Twee grootschalige bijeenkomsten op elke 
locatie

Een belangrijke uitkomst van de KMM’s zijn de eerste schetsen van programma’s die 
gaan helpen om de medewerkers ‘op locatie’ mee te nemen in het proces. In de weken 
na de KMM doorloopt elke locatie een min of meer gelijk traject:
▪ We maken met de lokale leiders de balans op en toetsen nog een keer de ambities 

die tijdens de KMM’s zijn geformuleerd.
▪ Er wordt een multidisciplinair ontwerpteam per locatie gevormd om twee werk-

conferenties voor te bereiden, de zogenoemde lokale Grootschalige Bijeenkomsten 
(GBK’s). De leden van de OT’s hebben een drieledige rol: ambassadeurs voor de 
verandering, spiegel voor de leiders en ontwerpers van de GBK’s.

▪ Middels die GBK’s worden alle medewerkers uitgenodigd om hun bijdrage aan 
de toekomst van Domo te leveren. Afhankelijk van de grootte van een locatie 
nemen steeds tussen de 20 en 100+ medewerkers aan de sessies deel. De globale 
opbouw van de GBK’s is voor alle locaties min of meer hetzelfde, maar er is alle 
ruimte voor eigen keuzes en maatwerk in de keuze van werkvormen en inhoude-
lijke oriëntatie. De periode tussen de beide GBK’s is ongeveer zes weken. Tijdens 
de GBK’s ligt de nadruk op het onderzoeken van lokale verbeterpunten en het 
actief aansluiten van de medewerkers. Individueel, als team en als afdeling. Zo 
worden er diverse taakgroepen gevormd die de verbeteringen gaan uitwerken en 
realiseren.

▪ Op elke locatie hebben de ontwerpteams en leiders regelmatig contact met elkaar 
over de voortgang, zowel voor de eerste GBK, tussen de beide GBK’s en na de 
tweede. Daardoor kunnen we losse eindjes van de eerste sessie oppakken, onder-
werpen verder uitdiepen en samen een gevoel krijgen hoever we moeten en kun-
nen komen op elke locatie.



deel ii

158

Op hoofdlijnen hebben de GBK’s de volgende opbouw:

GBK1 (1 dag) GBK2 (1 dag)

▪ Opening door locatie- of plantmanager

▪ Doelstelling, agenda en toelichting op werkwijze

▪ Aangesloten raken: reacties op het MLTP en eer-

ste indruk van lokale aandachtspunten

▪ Terugkoppeling en dialoog over lokale resultaten 

‘cultuur snuiven’

▪ Input lokale leiders over MLTP en lokale ambities

▪ Reflectie door deelnemers

▪ Organisatiediagnose (lokale thema’s o.b.v. het 

cultuurmodel)

▪ Lunch

▪ Multi-vote op dominantie thema’s en issues

▪ Futuring: gezamenlijke ambities en concretise-

ring formuleren

▪ Actieplanning in functionele groepen en indivi-

dueel

▪ Vervolgafspraken om het vuur brandend te 

houden

▪ Evaluatie en afsluiting

▪ Opening door plantmanager en ontwerp-

team

▪ Doelstelling en agenda

▪ Aangesloten raken: voortgang op acties 

GBK1 bespreken

▪ Klant in beeld: ervaringen en verande-

rende verwachtingen van klanten

▪ Input van ‘hete hangijzers’ door het ont-

werpteam

▪ Aanscherping van lokale ambities en acties, 

eerste vertaling naar taakgroepthema’s

▪ Lunch

▪ Valentines: elkaar helpen bij te dragen aan 

succes

▪ Inventarisatie: hoe houden we het vuur 

brandend?

▪ Tweede vertaling naar taakgroepthema’s

▪ Inschrijven op taakgroepen

▪ Evaluatie en afsluiting

Op alle locaties komen op die manier op maat gesneden verbeterprogramma’s op 
gang die moeten bijdragen aan de ombuiging van heel Domo.

Alle hens aan dek

Om het zicht op organisatie als geheel niet te verliezen houden we – parallel aan de 
lokale trajecten – maandelijks contact met het Domo MT. Onderdeel van de regieaan-
pak is het koppelen van elke locatie aan een of twee MT-leden. In de rol van sponsor 
zijn ze aanspreekbaar op en medeverantwoordelijk voor de voortgang in ‘hun’ locaties. 
Helemaal goed gaat dat niet. Enkele MT-leden laten het zelf te vaak afweten als voor-
beeld en change leaders. Ze besteden te veel van hun taak uit aan de lokale leiders of – 
ernstiger – aan ons als externen. Dat levert binnen het MT de nodige confrontaties op.

Voor ons is het in die periode alle zeilen bijzetten om de vaart erin te krijgen zonder 
onszelf (en elkaar) te verliezen: we begeleiden in de zomer van 2006 ruim twintig ses-
sies met plantteams, ontwerpteams en het centrale MT en in totaal twaalf GBK’s! En 
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dat met een wat afgeslankte bezetting vanwege de vakanties in een volcontinubedrijf: 
de winkel moet 24 uur per dag openblijven. Ondertussen slaat ook de nieuwe marke-
ting- en salesstrategie aan, zodat het met de prestaties van Domo steeds beter gaat: dit 
en het Closer to you-programma vergen veel tijd en energie van de mensen.

Het resultaat van alle inspanningen:
▪ Bij R&D en twee van de vier productielocaties wordt de noodzaak van verandering 

sterk gevoeld en worden de plannen enthousiast omarmd. Daar gaan de mede-
werkers en hun leidinggevenden voortvarend aan de slag. De andere twee pro-
ductieplants en het hoofdkantoor blijven achter. De schijnbare redenen daarvoor 
variëren. Maar wat dan al opvalt, is dat er een relatie lijkt te zijn met de kwaliteit en 
inspiratiekracht van de leidinggevenden ter plekke (die laat nogal te wensen over) 
en met de ervaringen met eerdere veranderingstrajecten (met een aantal sanerin-
gen, inkrimpingen en ontslagrondes) waardoor Closer to you als de zoveelste effi-
ciencymaatregel wordt gezien.

▪ Op elke locatie worden meerdere verbeterteams gestart die aan de slag gaan met 
concrete thema’s zoals hygiëne, orde, netheid en discipline (met behulp van foto’s 
van misstanden in de fabriek), visual management (om de doelen en prestaties 
van teams en afdelingen meer met beelden te communiceren in plaats van met 
woorden). Verbeteren van overlegstructuren (teamoverleg, ploegoverdracht), dis-
plays met informatie over klanten en hun producten, interne communicatie (zoals 
contactlunches tussen medewerkers en lokale MT-leden om aansluiting te houden 
bij wat er op de werkvloer leeft) en het updaten van werkinstructies en hygiëneregels.

▪ Aan het eind van de zomer is bijna de helft van alle Domo-medewerkers actief bij 
het proces betrokken: als leidinggevende, als OT-lid of als lid van een taakgroep.

7.5 Convergeren op macroniveau: de eerste 
Domo Day

Al het werk van de verschillende locaties dient als basis voor de eerste Domo Day, een 
half jaar na de KMM. Voor het eerst in het bestaan van Domo komen op één dag bijna 
300 medewerkers van alle locaties bijeen in Assen om dichter bij de klant en dichter 
bij elkaar te komen. Een handvol mensen blijft in minimale bezetting op de locaties 
achter om de fabrieken draaiend te houden (zij worden later bijgepraat).

Ook deze sessie is weer door een ontwerpteam georganiseerd, voor de gelegenheid 
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle locaties en dan vooral diegenen die als 
lid van een taakgroep of (lokaal) MT een actieve rol in het proces hebben. Doel van 
de dag is gezamenlijk leren van de aanpak en resultaten tot nu toe, de basis leggen 
voor een verdere versterking van de interne en externe relaties, het versterken van 
het gevoel van eenheid en collectieve trots (het ‘Domo-gevoel’), en concrete afspra-
ken maken over volgende stappen, gezamenlijk en individueel ‘zodat Friesland Foods 
Domo haar nummer 1-positie in de markt zal krijgen en behouden’.
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Stap voor stap iedereen aan boord

Het is een happening en een logistiek hoogstandje: een zaal van 700 m2, vijf subza-
len, zeven projectieschermen en beamers, zes microfoons, 38 ronde tafels voor acht 
personen in vijf zones van elk zes, zeven tafels, elk met een eigen aanspreekpunt van 
ons logistieke team, 44 flip-overs en touringcars, busjes en auto’s vanuit alle locaties 
die de medewerkers op tijd in Assen brengen. Het wordt een intensieve en leerzame 
dag die begint met een korte aftrap van Roelof Joosten. Hij staat stil bij het belang en 
de doelstelling van deze dag en bedankt het OT voor het voorbereidende werk.

Daarna volgt een belangrijke module voor elke groepssessie in het Closer to you-
proces, namelijk ‘aangesloten raken’. In dit geval: kennismaken met elkaar (veel 
Domo-mensen zien elkaar die dag voor het eerst) en verwachtingen inventariseren. 
Daarna licht een lid van de concerndirectie toe hoe belangrijk deze dag is en hoe hij 
en zijn collega’s met nieuwsgierigheid (en enige jaloezie) volgen hoe Domo bezig is 
met organisatieontwikkeling.

Tijdens de locatiecarrousel praten alle locaties elkaar bij over de manier waarop zij 
in de afgelopen maanden hun steentje hebben bijgedragen aan Closer to you, wat de 
resultaten zijn en welke leerpunten dat – ook voor andere locaties – oplevert. Na de 
lunch  praten de deelnemers aan tafel door over wat ze in de carrousel allemaal hebben 
gehoord en gezien, welk ‘buikgevoel’ dat bij hen oplevert en wat – alles overziend – de 
belangrijkste leerpunten en succesfactoren zijn. Het overheersende beeld: we zijn kei-
hard bezig, weten goed waarvoor we het doen en waarheen we willen, maar er is nog veel 
werk te doen. Nog lang niet iedereen is aangesloten, het hoofdkantoor blijft achter (!), 
de ‘eilandcultuur’ is een hardnekkig probleem (de locaties verwijten elkaar dat ze te 
veel intern gericht bezig zijn geweest…) en de leiding laat het nog te vaak afweten als 
het gaat om voorbeeldfunctie, coaching en inspiratie.

Daarna volgt een programmaonderdeel over bewustwording en klantgerichtheid, 
waar nog heel lang en vaak over wordt nagepraat: inkopers, productontwikkelaars, 
managers en andere sleutelpersonen van vijf belangrijke klanten vertellen op film 
over hun ervaringen met Domo en hun verwachtingen voor de toekomst. Er wordt 
uitgebreid stilgestaan bij het belang van optimale hygiëne en voedselveiligheid. Zo 
vertelt een medicijnenfabrikant over de risico’s van vervuilde lactose (een Domo-pro-
duct) in de inhalator van een longpatiënt. Een R&D-manager van een marktleider op 
het gebied van voedingsmiddelen benadrukt het belang van een goede partnerrelatie 
als Domo op lange termijn zaken wil blijven doen. En een producent van babyvoeding 
staat uitgebreid stil bij een kwaliteitsprobleem dat kan leiden tot de dood van een zui-
geling. De verhalen slaan in als een bom! Dit deel van de dag werd begeleid door een 
‘live’ klant. Voor velen is dit de eerste keer dat ze een klant in het echt zien en spreken.
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Een ander hoogtepunt van de eerste Domo Day is de ‘muur van 1001 ideeën’ 
waarop alle gedachten tot verbetering middels post-it’s worden verzameld. Uitein-
delijk werden het er 1100 stuks. Hoezo intelligentie en creativiteit mobiliseren? De 
ideeën waren natuurlijk niet allemaal nieuw: veel waren er al ingebracht tijdens de 
lokale GBK’s en vertaald naar lokale verbeterpunten. Maar dat is niet erg. De insteek 
van de muur is vooral om elkaar – over de grenzen van locaties heen – te inspireren. 
En voor veel medewerkers is de muur ook een gelegenheid om nog eens hun visie te 
geven op de dingen die aandacht nodig hebben.

Ter afsluiting licht een lid van het ontwerpteam toe hoe de vervolgstappen na deze 
dag eruit zullen zien:
▪ het Domo-MT en het ontwerpteam van Domo Day gaan samen aan de slag met de 

1001 ideeën en maken een plan voor de vervolgstappen;
▪ de OT’s per locaties doen hetzelfde;
▪ streven is om zo spoedig mogelijk werk te maken van de al lopende en de nieuwe 

verbeterpunten, zowel Domo-breed als per locatie;
▪ de diverse OT’s en MT’s en plantmanagementteams (PMT’s) regisseren per loca-

tie, het Domo-MT heeft de overallregie.

Tot slot wordt de dag geëvalueerd. Op bijna alle evaluatieformulieren komen termen 
als ‘kennismaking met collega’s’, ‘bewustwording’, ‘één Domo’ en ‘klant centraal’ 
terug als belangrijkste resultaat van de sessie. En behalve dat de dag volgens sommi-
gen ‘wel wat korter had gemogen’ (wat begrijpelijk is, velen zijn niet gewend aan een 
gehele dag praten en luisteren) is er weinig kritiek.

Na een voedzaam stamppottenbuffet spreekt Roelof Joosten ‘zijn’ mensen de laat-
ste waarderende woorden toe en keert de meute huiswaarts. Moe, voldaan, de meesten 
geïnspireerd en met de overtuiging dat we met z’n allen een belangrijke slag hebben 
geslagen.

Een paar impressies van de eerste Domo Day
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Bijpraatsessie

Als gezegd, de winkel moet 24/7 open blijven en niet alle medewerkers konden Domo 
Day bijwonen. Daarom organiseren we een paar weken later nog een bijpraatsessie 
voor zo’n vijftig achterblijvers. We nemen de deelnemers mee in de belangrijkste 
uitkomsten van Domo Day, doen de locatiecarrousel in het klein nog eens over en 
verzamelen nog een kleine honderd aanvullende ideeën op de muur. Maar het geïn-
spireerde, energieke gevoel van Assen komt niet. We merken wat we al eerder hadden 
meegemaakt bij andere projecten en klanten: het valt niet mee om mensen te vertellen 
wat hun collega’s zelf actief hebben ervaren. Er zelf bij geweest zijn, is onvervangbaar!

7.6 En dan valt het stil…

De druk eraf

Het succes van Domo Day vertaalt zich in de weken direct daarna in een overheer-
send gevoel van ‘dit is het, we zijn er’ bij het Domo-MT en bij onszelf. We hadden in 
het prille begin van Closer to you de afspraak gemaakt dat we ons na GBK 1 zouden 
terugtrekken. Dat lijkt nu te kunnen. Samen met het ontwerpteam van Domo Day 
analyseren we de 1100 post-it’s van de ideeënmuur en concluderen dat het verstandig 
is om een aantal lokale trajecten enigszins aan te scherpen en daarnaast zes ‘Domo-
brede taakgroepen’ in het leven te roepen. Die kunnen dan aan de slag gaan met 
thema’s die op meerdere locaties spelen of die betrekking hebben op het ‘zien van 
het geheel’: visual management, team performance management, klant dichterbij, 
kwaliteitsgericht denken en handelen, communicatie en tot slot leiderschap. We heb-
ben te weinig tijd om echt harde afspraken over de concrete implementatie daarvan 
te maken, maar gaan uiteen met de overtuiging dat het ‘wel goed zal komen’. Even de 
druk eraf en kijken hoever de organisatie op eigen kracht komt.

Onvoldoende momentum

Maar na een paar weken bekruipt ons het gevoel dat we er wel eens helemaal naast 
kunnen zitten met onze conclusie: er komt nauwelijks actie! De taakgroepen op loca-
tie gaan weliswaar door met het werk dat al voor Domo Day was ingezet, maar de 
nieuwe afspraken komen nauwelijks van de grond. Er wordt te weinig initiatief geno-
men om het vuur brandend te houden. Blijkbaar hebben we de fout gemaakt om bij 
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de voorbereiding voor Domo Day te weinig moeite te steken in de opvolging ervan. 
Wat moet er een dag, een week, een maand nadien gebeuren om het vuur brandend 
te houden? Hoe borgen we de follow-up? We hebben hier onvoldoende bij stilge-
staan! Steeds vaker krijgen we op de locaties waar we komen de vraag wat er gebeurd 
is met de ideeën op de muur en wanneer er concreet gevolg gegeven wordt aan de 
Domo-brede issues. Een terechte vraag, want het vragen naar ideeën vraagt ook om 
opvolging. Of zoals Teun Heijnen (toenmalig plantmanager van de locatie Borculo 
en inmiddels director Supply Chain bij Domo) het later stelt: ‘Met de muur van 1001 
ideeën creëer je verwachtingen die je niet direct waar kunt maken. Je kunt niet aan 
1001 ideeën iets doen. Dan is het belangrijk om te doseren en te vertellen wat je wel 
gaat doen.’

Langzaam groeit onze zorg, want eigenlijk gaat het ook op de locaties nog niet zo 
goed als we eerder dachten. Steeds weer blijkt dat wij zelf als externen onmisbaar zijn 
in het brandend houden en weer opstoken van het vuur. Zonder onze ‘druk van bui-
ten’ komen taakgroepafspraken maar moeizaam tot stand en is er een sterke neiging 
om terug te vallen in ‘daily business’. En daar hoort Closer to you nog steeds niet bij! 
Blijkbaar hebben we – mede gevoed door de eerste successen – de hardnekkigheid van 
vastgeroeste patronen behoorlijk onderschat. Als we er zijn dan doet iedereen mee en 
ontstaat er energie en momentum, maar naarmate we meer afstand nemen, valt het 
proces – ook lokaal – steeds vaker terug. Kortom, de organisatie is nog niet zover dat 
het proces zichzelf op gang houdt.

De interne groei als gevolg van de cultuurverandering moet beginnen bij het MT 
en via de leidinggevenden in de organisatie doordringen: ‘practice what you preach’. 
Hoe komt het dat de leiders verzuimen om de kar te trekken en hun mensen op 
sleeptouw nemen? Het zijn de leidinggevenden op alle niveaus die voor voortgang en 
borging moeten zorgen, maar de meeste manifesteren zich onvoldoende als ‘change 
leaders’. En de leden van het Domo MT geven weliswaar veel ruimte, maar verzuimen 
zelf ook om voldoende te faciliteren. Ze krijgen het verwijt te druk te zijn met andere 
zaken, waardoor het ontbreekt aan ‘echte aandacht’ voor de medewerkers en voor Clo-
ser to you. Slecht voorbeeld doet slecht volgen en leidt hier en daar tot twijfels binnen 
de organisatie: ‘Gaan ze dit zo volhouden?’, ‘Zie je wel?’, ‘Is dit wel echt zo belangrijk?’, 
‘Wat gaan ze nu doen?’ Kortom, ze wachten af…

Er moet blijkbaar nog meer geïnvesteerd worden in de randvoorwaarden voor besten-
diging en verdieping van de cultuur- en gedragsverandering. Leiderschap is daarin de 
cruciale factor.

We concluderen dat we weer terug moeten naar het Domo MT om van bovenaf 
de draad weer op te pakken. Bijna twee maanden na Domo Day krijgen we het MT 
weer bij elkaar voor een confrontatiesessie. We delen onze bevindingen, zorgen en 
onderbouwen dit met een doortimmerd overzicht van de stand van zaken (de ‘State 
of the Union’) op alle locaties. Het MT is enigszins verrast, had dit eigenlijk niet zien 
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Figuur 7.4 Zeven consistente sporen als basis voor fase 2

aankomen. Maar ze zijn ook vastberaden, delen uiteindelijk onze zorgen en erkennen 
dat de focus te veel op andere issues is gelegd. De afspraak wordt gemaakt om alle 
zeilen bij te zetten om het proces weer op gang te krijgen.

FASE 2: DOORPAKKEN EN VERANKEREN

7.7 Samen opstaan en weer doorgaan

Voor de volgende en cruciale fase in het Closer to you-programma werken we met het 
MT een aanpak uit die is gebaseerd op zeven parallelle sporen:
Spoor 1: Lokale trajecten.
Spoor 2: Domo-brede taakgroepen.
Spoor 3: Leiderschap & management development.
Spoor 4: Communicatie.
Spoor 5: Structuren, systemen en processen.
Spoor 6: Veranderkundige kennis borgen.
Spoor 7: Domo-brede bijeenkomsten.



7—frieslandcampina domo ‘closer to you’

165

Lokale trajecten

De belangrijkste succesfactoren in het proces tot nu toe waren de trajecten op de 
diverse locaties. Die worden doorgezet (met lokale taakgroepen en GBK’s) en verder 
uitgebreid door ook andere initiatieven, die in eerste instantie niet onder de vlag van 
het cultuurprogramma vielen, op een Closer to you-manier aan te pakken. Zo werken de 
verpakkingsoperators in Workum nauw samen met de procestechnologen, engineers 
en machinebouwers om een nieuwe verpakkingslijn voor de kindervoedingfabriek te 
ontwerpen en realiseren. Het levert een enorme impuls op voor de trots, de betrok-
kenheid en de motivatie van de medewerkers. In Bedum wordt voor, door en met alle 
medewerkers een Vitaliteitsproject gestart. Op het hoofdkantoor in Zwolle organise-
ren medewerkers van afdelingen die elkaars interne klant-leverancier zijn sessies om 
afspraken te maken over het verbeteren van hun onderlinge relaties. En zo zijn er op 
elke locatie wel een paar voorbeelden. Ook worden er steeds meer onderlinge verbin-
dingen tussen lokale taakgroepen gelegd om elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Uit de georganiseerde dynamiek komen dan weer spontane andere initiatieven 
voort, zoals het organiseren van excursies van en naar locaties onderling om ervarin-
gen te delen met bijvoorbeeld pas geïnstalleerde techniek. Ook externe bedrijven en 
klanten mogen zich verheugen in de belangstelling en leergierigheid van de mannen 
en vrouwen van Domo.

Domo-brede taakgroepen

Voor de belangrijke thema’s die eerder waren gedistilleerd uit de muur van 1001 ideeën 
worden Domo-brede taakgroepen in het leven geroepen die de opdracht hebben om 
specifieke problemen binnen ‘hun’ thema op te lossen of ambities te realiseren, in 
samenwerking met de locaties. In elke taakgroep zit weer – zoveel mogelijk – een 
diagonale dwarsdoorsnede van de totale Domo-populatie, waar nodig aangevuld met 
inhoudelijke experts voor de nodige hulp en inspiratie.

De taakgroep Klant Dichterbij betrekt de Domo-mensen meer bij de afnemers en 
eindgebruikers door producten uit te delen waarin Domo-ingrediënten zijn verwerkt. 
De taakgroep komt ook met het idee van een zogeheten ‘inspiration room’. Doel is 
op elke locatie een ruimte waar de producten van klanten staan uitgestald en waar 
‘state of the art’ communicatiemiddelen worden ingezet om met elkaar of (het liefst) 
met de klant erbij productoplossingen te vinden. Hiermee wordt ook het beoogde ‘co-
makership’ met key accounts gemarkeerd.

Binnen Closer to you past het streven om steeds meer teamwork centraal te stellen 
binnen Domo, vanuit de gedachte dat samenwerkende mensen samen tot een hoger 
prestatieniveau kunnen komen. Performance management heeft de laatste jaren veel 
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aandacht binnen Domo. De nadruk ligt daarbij op locaties (prestatiesturing op het 
niveau van bedrijfsonderdelen) en individuen (zoals leidinggevenden, verkopers en 
R&D’ers) die aangestuurd en begeleid worden met goals & objectives en feedback & 
persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Performance management voor teams, ploe-
gen of afdelingen is binnen Domo echter nauwelijks ontwikkeld en daarmee gaat de 
taakgroep Team Performance aan de slag. De taakgroep ontwikkelt een basissysteem 
voor performance management voor teams (TPS), afdelingen en ploegen. De taalploeg 
werkt een participatieve invoeringsmethodiek uit waarmee de locaties zelf aan de slag 
kunnen. Middels pilots op drie verschillende afdelingen in het bedrijf worden de eerste 
successen geboekt. Uiteindelijk neemt het HR-team van Domo het beheer van de zich 
ontwikkelende systematiek over en bewaakt de verdere uitrol binnen de organisatie.

Goede informatie is belangrijk voor goede prestaties en werkplezier. Om ervoor 
te zorgen dat medewerkers de organisatie, de omgeving waarbinnen en de mensen 
met wie ze werken beter leren kennen en begrijpen, zijn beelden, borden en kleuren 
essentiële communicatiemiddelen.

Daarnaast kan visuele communicatie ervoor zorgen dat de relatie tussen organisatie-
doelen, teamdoelen en individuele doelen concreter en zichtbaarder wordt voor mede-
werkers. De taakgroep Visual Management ontwikkelt en implementeert onder andere 
een visual-managementchecklist (een hulpmiddel voor een snelle ‘foto’ van de status van 
visual management op een afdeling of locatie), een uitgewerkt overzicht van de elemen-
ten waaruit visual management binnen Domo zou moeten bestaan en een overzicht van 
bestaande ‘worst practices’ op het gebied van visual management binnen Domo, als inspi-
ratiebron voor de afdelingen en locaties. In eerste instantie ligt de nadruk op de visualisatie 
van performance-informatie. Workum wordt een pilot plant voor de ‘visual factory’.

De taakgroep Kwaliteitsgericht denken en handelen gaat aan de slag met een com-
plex onderwerp. Aanleiding is de (getoetste) constatering dat binnen Domo vrijwel elk 
denkbaar kwaliteitssysteem – zoals ISO, GMP en HACCP – ‘in place en up-to-date’ 
is, maar dat vooral de kwaliteitsbeleving van medewerkers steeds belangrijker wordt 
om ‘World Class Leader’ op kwaliteitsgebied te worden. Het werk van de taakgroep 
levert onder andere een groter rendement uit het proces van continu verbeteren en 
een inspirerend benchmarksysteem voor kwaliteit op. Soms is nog zwaarder geschut 
nodig, bijvoorbeeld in Borculo.

De taakgroep gaat in Borculo aan de slag om te achterhalen hoe het komt dat er ondanks 

alle systemen toch zoveel kwaliteitsproblemen zijn. De hypothese is dat de oorzaak ligt in 

onvoldoende kwaliteit ‘tussen de oren’ van de medewerkers. Met hulp van een externe expert 

wordt een proces opgestart om de ongeschreven regels – en daarmee dus aspecten uit het 

hart van ons cultuurmodel (zie eerder in deze tekst) – boven water te krijgen. Tientallen 

medewerkers worden daarvoor geïnterviewd. In Borculo blijken de volgende ongeschreven 

regels bepalende drijfveren te zijn voor het kwaliteitsgedrag van de medewerkers:
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▪ je wordt niet weggestuurd;

▪ iedereen gaat z’n eigen gang (afspraken tellen niet mee);

▪ productie (kwantiteit) is heilig;

▪ het is hier heel complex (als excuus om dingen niet te doen);

▪ QA is verantwoordelijk voor kwaliteit (en verder niemand anders).

In drie elkaar snel opvolgende Grootschalige Bijeenkomsten in het voorjaar van 2008 wor-

den alle medewerkers geconfronteerd met hun eigen ongeschreven regels. De herkenbaar-

heid van de regels is enorm en tijdens de GBK groeit het draagvlak om de ongewenste 

effecten uit te bannen. Het wordt een moeizaam proces dat pas na maanden de eerste 

resultaten gaat opleveren en ruim een jaar doorloopt. Uiteindelijk stuurt een medewerker 

van de Kwaliteitsafdeling van Borculo de volgende mail de organisatie in:

‘Beste allemaal,

Even een update uit het Borculose. Afgelopen week weer een korte GBK gehad. Daarin hebben 

de ongeschreven regels ook een rol gespeeld. Voor de GBK is weer gekeken naar de ongeschre-

ven regels. Opvallend is dat de oorspronkelijke top vijf van ongewenste ongeschreven regels niet 

meer genoemd wordt. Misschien wat kort door de bocht maar het geeft mijns inziens de beves-

tiging dat er een significante verandering heeft plaatsgevonden. Er zijn natuurlijk wel nieuwe, 

andere ongeschreven regels naar boven gekomen, maar naar mijn persoonlijke mening zit die 

nieuwe top vijf ons veel minder in de weg dan de oude. We gaan daar op bescheiden schaal 

ook nog wel mee aan het werk. De ongeschreven regels hielpen ons ook om de GBK zo vorm te 

geven dat we daar niet in een van onze eigen “valkuilen” trappen.

Wat ik er zelf heel aardig aan vind, is dat het allemaal op een natuurlijke wijze gebeurt. Er wordt 

niet ingewikkeld of krampachtig over gedaan. Het heeft een plaatsje gekregen en we maken er 

gepast gebruik van. Kortom, het is geen eenmalig trucje en we gaan weer over tot de orde van 

de dag. Het is een stukje van ons geworden. Iets dergelijks zie je overigens ook bij de organisatie 

van deze GBK terugkomen. Die was erg succesvol. Het grappige is dat er een aantal mensen in 

de organisatie zaten die nooit eerder een GBK hebben meegemaakt. En toch weet het OT (ont-

werpteam) een goede GBK neer te zetten. Ik denk dat er op dit vlak ook ontzettend veel geleerd 

is. En het is nog niet eens zo lang geleden dat we nog nooit van een GBK gehoord hadden.’

Communicatie

Het Closer to you-proces is gebaseerd op intensieve onderlinge dialoog en afstemming. 
Communicatie is een succesfactor voor het proces, maar tijdens Domo Day is wel dui-
delijk geworden dat te veel mensen binnen Domo te weinig weten over de voortgang, 
zowel binnen hun eigen locatie als Domo-breed.
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Binnen een paar weken werkt een communicatieteam – versterkt door een paar 
externe specialisten op dit terrein – een strategie uit om alle medewerkers en ook exter-
nen te informeren over het proces, de voortgang en de resultaten van Closer to you. Onder 
de noemer ‘Domovisie’ wordt een breed en zeer professioneel communicatieconcept 
ontwikkeld, waarbij een tweemaandelijks magazine en ‘narrowcasting’ met beeldscher-
men op diverse plaatsen in elke locatie wel de meest in het oog springende uitingen zijn.

Veranderkundige kennis borgen

Om het WSC-gedachtegoed beter te borgen in de organisatie krijgen we de opdracht 
om een aantal vermeende talenten in procesbegeleiding op te leiden tot facilitator. 
Sommigen worden door het MT gevraagd, anderen bieden zich spontaan aan. In een 
driedaagse leergang spijkeren we de kennis en vaardigheid van een tiental R&D’ers, 
HR-professionals en andere geïnteresseerden bij over participatief veranderen, het 
ontwerpen van verandertrajecten en het faciliteren van kleine en grote groepsinter-
venties. Steeds vaker staan we niet met zijn tweeën voor een groep, maar samen met 
een van de opgeleide medewerkers. De meesten van hen profileren zich verrassend 
snel in een nieuwe rol, naast hun ‘normale’ werk. Het trekt ook de aandacht van het 
Trainingsplatform van Friesland Foods Corporate. We werden gevraagd onder de noe-
mer ‘Change Management with Cultural Impact’ een soortgelijke leergang te ontwik-
kelen voor de volledige HR-staf van Friesland Foods. Een prachtige klus en tegelijk 
een fraaie blijk van vertrouwen in de ingezette weg.

Leiderschap en management development

Voor dit onderwerp wordt een stevig team samengesteld met leidinggevenden dwars 
door de organisatie heen. Tien MT-leden, plantmanagers, ploegleiders en afdelings-
hoofden trekken zich terug in de coulissen van de organisatie om zich te bezinnen op 
een consistente en duurzame aanpak van het leiderschapsprobleem. Vanuit het besef 
dat hun werk cruciaal is voor het succes en het dus ‘in één keer goed’ moet, gaat het 
team aan de slag om een totaalpakket aan oplossingen en interventies uit te werken. 
Het blijkt lastig en tijdrovend om een goede mix te vinden. Er is zoveel op de markt 
beschikbaar! Daarnaast gaan ze voor kwaliteit en besluiten om alle concepten, modellen 
en methoden eerst op henzelf toe te passen en te testen, alvorens uit te rollen in de orga-
nisatie. Uiteindelijk wordt in het voorjaar van 2008 een ‘Domo Leadership Day’ geor-
ganiseerd met alle leidinggevenden waarbij de Domo Leadership Reflector (gebaseerd 
op 360-gradenfeedback), de Big Five-persoonlijkheidstest, intervisie en coachingsme-
thoden geïntroduceerd en geoefend worden. Markant is dat Roelof Joosten de eerste 
is die de resultaten van zijn Reflector deelt met alle leidinggevenden: een sterk staaltje 
voorbeeldgedrag. De implementatie wordt vervolgens voortvarend en breed aangepakt.
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Daarnaast vinden andere ingrepen voor leiderschap plaats:
▪ management-coachingstrajecten voor enkele high potentials binnen de organisatie;
▪ wisselingen van een aantal mensen op sleutelposities die onvoldoende blijk had-

den gegeven van de juiste competenties om bij te dragen aan Closer to you. Veelal 
worden die nieuwe mensen extern gerekruteerd;

▪ een aantal positiewisselingen binnen het MT, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd 
op leiders die het gesprek aangaan met anderen in de organisatie, die zelf afdalen 
naar de werkvloer en die als uit één mond kunnen praten.

Regie op het proces door het Domo MT

Elke maand is een middag gereserveerd voor Closer to you in de agenda van het MT. 
Dan wordt de ‘State of the Union’ bepaald aan de hand van de input van de sponsoren 
(MT-leden) van taakgroepen, projecten en van ons. Belangrijk is dat we elkaar af en toe 
goed de waarheid kunnen zeggen zonder de angst te voelen daarmee de klant te verlie-
zen en zij hun leverancier. Onze relatie met het Domo Managementteam groeit in die 
periode uit tot een ware partners-in-businessrelatie. Dat wordt mede veroorzaakt door 
een eerste serie kleine successen. Het betekent ook dat het ons wordt toegestaan waar 
nodig de tijdelijke rol van trekker te nemen op locaties of bij plaatselijke taakgroepen.

Belangrijke factor blijkt de balans tussen voortgang stimuleren en trekken aan het 
proces. Steeds weer blijkt: trekken heeft niet zoveel zin. Joosten daarover: ‘Je moet 
alles en iedereen zijn tijd geven en niet forceren. Dat heb ik ook als mens geleerd. Ik 
heb ook mijn eigen impulsen moeten temperen. Je moet eigenlijk nooit zeggen wat 
iemand moet doen. Alleen aangeven dat alles binnen de kaders van de organisatie 
moet gebeuren. Echt met iemand in gesprek gaan.’

Uiteindelijk komt Domo de dip weer te boven. In dat ene jaar wordt Closer to you 
echt verankerd2 in de organisatie. In april 2008 vindt de tweede Domo Day plaats met 
alle Domo-medewerkers. Een dag die deze belangrijke fase in het Closer to you-proces 
afrondt. En een belangrijk convergentiemoment na een fantastisch jaar, zowel finan-
cieel als qua organisatieontwikkeling.

7.8 De tweede Domo Day: vieren en inspireren

In het voorjaar van 2008, bijna anderhalf jaar na de eerste, is de tweede Domo Day. Dit 
keer met zo’n 350 medewerkers. Het ontwerpteam dat het programma voor de dag in 
elkaar steekt, bepaalt dat de tweede Domo Day een succes is als de deelnemers allemaal 
goed geïnformeerd zijn over de stand van zaken en de resultaten van Closer to you, alle-
maal overtuigd zijn van het nut en de bijdrage van Closer to you, de behaalde successen 
hebben gevierd en geïnspireerd zijn om samen verder te gaan. SAMEN – HELDER – 
VERDER is de pay-off. Het wordt een sessie die nog lang naklinkt in de organisatie.
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Er wordt onder andere een Closer to you-markt gehouden, waarop de locaties, alle 
lokale en organisatiebrede taakgroepen hun successen laten zien via marktkramen, 
presentaties, films en fotoreportages. Alles wordt uit de kast gehaald om elkaar te 
informeren over de geboekte resultaten en de plannen die nog op stapel staan. Zeer 
indrukwekkend. Zo oordelen de deelnemers na afloop plenair in de zaal: ‘Wat opvalt 
is de eenheid en herkenbaarheid’, ‘We hebben als bedrijf echt een metamorfose 
ondergaan’ en ‘Bij de eerste GBK was er nog hokjesgeest en was iedereen met z’n 
eigen locatie bezig. Dat is nu veranderd’ (Domovisie, 6 december 2008.) Ook is via 
een videosysteem een drietal klanten ‘aanwezig’ die de deelnemers toespreken over 
hun relatie en samenwerking met Domo. De bijeenkomst brengt alle activiteiten, uit-
komsten en resultaten van het afgelopen jaar bij elkaar. Er wordt een unaniem besluit 
genomen om verder te gaan met Closer to you op basis van de toezegging van Roelof 
Joosten: ‘We gaan alleen verder met Closer to you als jullie dat willen.’ Het succes wordt 
bekroond met een spetterend feest in de avonduren. Waar bij eerder georganiseerde 
personeelsavonden meer dan de helft van de bezetting niet kwam opdagen, blijft nu 
meer dan 90% ook op het feest aanwezig. Dit is hún dag en het zijn hún successen 
die ze vieren. We hebben zelden zo’n hechte en betrokken grote groep medewerkers 
gezien. De tweede Domo Day is een doorslaand succes.

Een paar impressies van de tweede Domo Day
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7.9 De resultaten na twee jaar ‘Closer to you’

Ruim twee jaar na de start van het programma is eind 2008 een dwarsdoorsnede van 
de medewerkers geïnterviewd over de reeds geboekte resultaten (voor een overzicht 
zie Brakenhoff et al., 2008). Als meerwaarde voor henzelf geven de medewerkers 
aan dat er veel is verbeterd in werkplezier, sfeer en onderlinge samenwerking. Ze 
zijn meer gemotiveerd voor het werk en er is enthousiasme om met elkaar vooruit 
te komen. Het zelfmanagement is groter, er is veel ruimte voor initiatief en eigen 
verantwoordelijkheid. Een operator stelt: ‘We hebben nu veel meer betrokkenheid bij 
Domo, het werk en elkaar. En meer verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt elkaar nu 
veel makkelijker op inhoud aanspreken.’

Als meerwaarde voor de organisatie wordt genoemd dat er meer openheid is geko-
men. De eilandencultuur uit het verleden heeft plaatsgemaakt voor intensieve verbin-
dingen tussen de locaties. Het is veel makkelijker geworden kennis en informatie op 
te halen en uit te wisselen, tussen locaties en onderling. De medewerkers zijn zich 
ervan bewust geworden dat ze onderdeel zijn van één groter geheel en dat de bijdrage 
van ieder ertoe doet. De communicatie is beter en transparanter geworden door de 
tv-schermen waarop iedere locatie of afdeling dagelijks nieuwe informatie kan lezen 
en laten plaatsen. Ook de schriftelijke communicatie is volledig vernieuwd met het 
maandblad Domovisie, nieuwsbrieven en posters. Een enorme verbetering.

Het leiderschap in de organisatie is duidelijk veranderd van ‘een niet-samenwer-
kende club haantjes naar een samenwerkende groep managers’, aldus een medewer-
ker. Het is een team geworden, met meer tijd en aandacht voor de medewerkers.

Visual management per locatie/afdeling is ingevoerd, waardoor voortdurend 
monitoring kan plaatsvinden van prestatie-indicatoren die de medewerkers zelf heb-
ben vastgesteld. Iedere afdeling kan op grote overzichtsborden zien hoe maandelijks 
op iedere indicator is gescoord. Dit genereert dialoog in het team voor verbetering en 
voor het vieren van de resultaten.

Er is nu een meer klantgerichte benadering (zgn. ontwikkelingspijplijn) in plaats 
van producten naar de markt brengen. Er zijn veel hoogwaardige nieuwe produc-
ten voor levensmiddelen en farmacie. Steeds meer producten worden klantspecifiek 
ontwikkeld. Er vindt meer open innovatie plaats met externe partners en in co-ont-
wikkeling met de klanten. R&D is uit haar isolement gekomen, neemt deel aan het 
team dat klanten bezoekt en werkt nauw met hen samen. Productieprocessen worden 
nauwkeurig gescreend en verbeterd met verschillende tools. Knelpunten rond veilig-
heid (‘er zijn daarbij te veel projecten om op te noemen’) en communicatie (intern en 
extern) zijn aangepakt en opgelost. Zo is er een geavanceerd klachtensysteem ontwik-
keld, waardoor klanten zeer snel geholpen worden.

Vanuit zakelijk perspectief heeft Domo zijn bestaansrecht zeker bewezen. Dat 
heeft ook maatschappelijke waarde voor de klanten, de medewerkers en niet te verge-
ten de eigenaren: de melkveehouders. Ze zoeken nu bewust naar oplossingen voor 
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aspecten die spelen in de maatschappij. Een van de operators: ‘We maken nu pro-
ducten die ertoe doen. Kindervoeding en ingrediënten voor medicijnen in plaats van  
basisproducten in 2005. Miljoenen baby’s met gezondere darmflora dankzij Domo.’

De kwantitatieve bedrijfsresultaten onderschrijven de kwalitatieve:
▪ omzetstijging van 76% (op een relatieve toename van de ‘headcount’ van slechts 7%);
▪ afname van het ziekteverzuim van ruim één procent (van 4,5 % naar 3,5%). In de 

markt was er juist een tegengestelde trend;
▪ 2007 en 2008 zijn de meest winstgevende jaren in de geschiedenis van Domo.

Een stijging van het investeringsbudget van ruim 200% is eveneens bewijs voor het 
succes van Domo en daarmee van het programma.

FASE 3: GROEIEN, FUSEREN EN VERSTERKEN

7.10 Verankeren

Voor Domo is 2008 een jaar vol veranderingen en dat gaat verder dan alleen het Closer 
to you-programma. Zo zorgt een interne structuurwijziging bij de ingrediëntendivi-
sie van Friesland Foods ervoor dat Supply Point Beilen (fabricage van melkpoeders, 
creamers en kant-en-klare kindervoeding, totaal 450 medewerkers) onderdeel wordt 
van Domo. Dat maakt het bedrijf ineens twee keer zo groot in omvang. Het is ook 
het jaar waarin Friesland Foods en Campina fuseren. Door deze fusie ontstaat een 
zuivelgigant met 22.000 medewerkers, 17.000 aangesloten boeren, een omzet van 8,3 
miljard euro en 8,7 miljoen ton verwerkte melk. Een bedrijf dat wil wedijveren met 
buitenlandse concerns als het Franse Danone en het Zwitserse Nestlé. Campina heeft 
een eigen ingrediëntendivisie, DMV. De integratie heeft onder andere tot gevolg dat 
een productielocatie in het Amerikaanse Delhi (New Jersey) overgaat van DMV naar 
Domo. Tot slot wordt besloten om in Lochem een unieke fabriek te bouwen voor het 
filtreren van ingrediënten uit melk in plaats van wei.

In Beilen, Delhi, New Jersey (en de saleslocatie in Paramus, New York) en Lochem 
wordt een lokale variant van Closer to you gestart, want ‘zo doen we dat bij Domo’. We 
worden overigens niet overal met open armen ontvangen! Na een forse periode van aar-
zeling, vertraging was het MT Beilen om en zijn er zes belangrijke, succesvolle GBK’s 
gehouden. In Delhi organiseren we, om het proces op te starten, een zogenoemde 
‘Power Week’. In coproductie met twee Amerikaanse collega’s (van Dannemiller Tyson 
& Associates), beiden al vele jaren actief met WSC, hebben we een dwarsdoorsnede van 
de populatie bevraagd om daarna met het MT een interventietraject te ontwerpen. De 
week was ook de draaischijf om onze Amerikaanse collega’s te introduceren en het Closer 
to you-stokje over te geven. Onder andere het taalgebruik en de vakbondsproblematiek 
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zijn twee factoren waardoor we dit als Nederlanders niet zelf willen doen. Mooi is wel 
dat we de kennis en ervaring die we in zo’n zeven jaar hebben opgebouwd weer kun-
nen delen met de Amerikanen van wie we het oorspronkelijk hadden geleerd. En ook in 
Lochem komt uiteindelijk een vruchtbaar proces van de grond.

In de locaties waar het allemaal begon is Closer to you als programma steeds meer 
op de achtergrond geraakt. Roelof Joosten daarover (juni 2010): ‘Mensen zeggen nu 
“we horen niet zoveel meer over Closer to you” . En dat klopt ook. We zijn er, het is 
geen programma meer, maar deel geworden van Domo. Wat niet wil zeggen dat we 
ermee stoppen natuurlijk.’ Twee maanden later volgt weer belangrijk nieuws. Joosten 
wordt directeur van FrieslandCampina Ingredients en treedt daarmee toe tot de Board 
of Management van het concern. Die verschuiving van de periferie naar het strategi-
sche hart van de corporatie voedt het vertrouwen en de trots van de mensen. Maar het 
vertrek van Joosten betekent ook dat Domo een nieuwe managing director krijgt en 
Closer to you zonder twijfel weer een nieuwe fase ingaat!

7.11 Ref lecties

Terugkijkend op pakweg zes jaar Closer to you kunnen we niet anders constateren dan 
dat het een inspirerende en uiterst leerzame reis is geweest, die we met deze organisa-
tie hebben kunnen maken. We hebben veel geleerd. Nooit eerder hebben we de kans 
gekregen om WSC zo breed uit te rollen in een organisatie. We hopen natuurlijk dat 
we er nog vaker zoveel resultaat mee kunnen boeken. Wat heeft nou echt het verschil 
gemaakt? Wat zijn de belangrijkste ‘werkzame bestanddelen’?

De kracht van actieve participatie benutten

Participatie en interactie zijn waarschijnlijk de twee belangrijkste begrippen binnen 
WSC. In deze casus zeker. Bijna elke medewerker is wel ergens bij betrokken geweest in 
het kader van Closer to you. Medewerkers participeren in het maken van het wat (inhoud) 
en het bepalen van het proces (hoe). Het is mooi om te zien hoe de combinatie van brede 
en vaak vrijwillige deelname van medewerkers aan allerlei initiatieven een impuls geeft 
aan intrinsieke motivatie, wat meestal tot prima ideeën en oplossingen leidt. Ondanks 
de extra werkdruk die het in eerste instantie oplevert. Jan Bodde onderschrijft de kracht 
van de brede en participatieve aanpak: ‘We kregen zelf weer vertrouwen in het functio-
neren van onze eigen onderneming wat ons zonder dit proces niet was gelukt.’ En Roe-
lof Joosten stelt: ‘Friesland Foods had geen historie van participatief veranderen en de 
top heeft van afstand bewonderend gekeken naar wat daar bij Domo allemaal gebeurde.’ 
Henk Roelevink: ‘Wat mij aansprak is de aanpak: het participatieve, de brede inzet, veel 
mensen erbij betrekken.’ Teun Heijnen: ‘Succes zit in elementen als samen doen in 
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plaats van top-down. Met de organisatie zelf in een leidende rol, bepalen van “hoe gaan 
we onze ambities waarmaken”. Dat kan gaan over strategie, maar net zo goed over tools.’

Tempo maken, loslaten en ruimte geven

Regelmatig waren er momenten dat wij – als externen – vonden dat het wel wat vlotter 
zou mogen. Soms hadden we zelfs de neiging om hier en daar de kar te trekken. En 
dat deden we, om momentum te creëren. Maar uiteindelijk is het erg belangrijk om 
het proces weer over te laten aan de organisatie zelf in plaats van te forceren. Roelof 
Joosten herkent dit: ‘De organisatie bepaalt het tempo, niet het management. Ik heb 
ook mijn impulsen moeten temperen. We wilden soms te veel.’ Achteraf zegt Teun 
Heijnen daarover: ‘Hoeveel teams kun je tegelijkertijd aan? Wat kun je van een orga-
nisatie vragen? Hoeveel kun je tegelijkertijd doen? Op een gegeven moment is de tijd 
op en gaat het tegenwerken.’

Vastberadenheid

Op een aantal belangrijke posities binnen Domo (niet alleen in het MT!) zaten men-
sen die de ambitie hadden om van Closer to you een succes te maken, ‘in voor- en 
tegenspoed’. Een mooi voorbeeld zijn de kwartaalbijeenkomsten waarbij de medewer-
kers ‘op locatie’ door het Domo-MT worden bijgepraat over de prestaties van de afge-
lopen periode en de plannen voor de komende periode. In het begin was de opkomst 
soms bedroevend laag, soms maar tien mensen op een locatie waar er meer dan 100 
werken. Maar ze hielden vol. ‘Nu komen er echt heel veel mensen en wordt het steeds 
interactiever’, zegt Roelof Joosten. Ook in de periode dat het met Domo steeds beter 
ging, maar de werkdruk net zo hard toenam, werden initiatieven doorgezet en GBK’s 
georganiseerd om iedereen te inspireren en aan boord te houden. Dat hebben we bij 
andere organisaties wel eens anders gezien. De hoge prioriteit en gestage voortgang 
van het proces in drukke tijden hadden een belangrijke boodschap in zich. Het is ons 
menens! De Managing Director ging daarin voorop. ‘Roelof heeft een cruciale rol in 
het proces gespeeld. Hij heeft het lef gehad om het risico te nemen. Als het mislukt 
was, had hij kunnen vertrekken denk ik. Hij bleef vertrouwen houden en heeft door-
gezet’, zegt Jan Bodde hierover later.

Teun Heijnen, die als plantmanager startte toen het proces al twee jaar aan de gang 
was, kreeg de opdracht om het proces in Borculo voort te zetten. ‘Je zet een piketpaal: 
vanaf nu gaan we het anders doen en dan gaat het ook anders. Als je publiek gaat met 
je visie is er geen weg meer terug. Ook over de droom die je als leiders hebt, ga je in 
dialoog. Na de GBK zal alles anders zijn dan ervoor.’
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Het vuur brandend houden

Vastberadenheid alleen is niet genoeg om het vuur brandend te houden. Steeds 
vaker kwamen we erachter hoe belangrijk het is om consequent bij de voorbereiding 
voor een GBK tijd en energie te steken (samen met het ontwerpteam) in de opvol-
ging. Want wat erna moet gebeuren, is veel belangrijker dan de bijeenkomst zelf ! 
Het goed aangesloten houden van het Domo MT was essentieel om goed zicht op 
de ontwikkelingen te houden. Het maandelijks up-to-date houden van het MT via 
de State of the Union (uitgebreide periodieke statusmeldingen) en het confronteren 
van MT-leden met het niet uitvoeren van afgesproken huiswerk hield iedereen bij 
de les.

Keep the system Whole

WSC is een systemische aanpak. En in een organisatie die weliswaar één naam draagt, 
maar die verspreid is over meerdere locaties – waarbij elke locatie weer uit diverse 
afdelingen en teams bestaat – moet je dat steeds opnieuw vaststellen. Steeds weer 
werd in het proces geschakeld tussen ‘lokaal’ en ‘Domo-breed’. Steeds weer ging het 
erom de balans te vinden tussen lokaal maatwerk en ‘de organisatie als één geheel’ en 
die te blijven benadrukken.

Communicatie als smeerolie

Naast de diverse interactieve sessies is de gehele communicatieaanpak cruciaal 
geweest voor het succes. Roelof Joosten: ‘Communicatie is een zeer belangrijke suc-
cesfactor. Niet alleen communicatie over het traject, maar ook over de business. De 
pijlers onder communicatie zijn dezelfde als onder Closer to you: richting klanten, 
richting corporate en richting elkaar. Daarmee hebben we onze positie en vooral 
het vertrouwen enorm opgebouwd, op alle fronten.’ Waar het oorspronkelijke per-
soneelsblaadje vaak ongelezen de prullenbak in ging, wordt de Domo Vision door 
de medewerkers goed gelezen en is inmiddels aan het internationale karakter van 
de organisatie aangepast. In Domo Vision gaat het over hún resultaten, hún pas-
sies, hún bewijzen van het succes van participatie, samenwerking, interactie en 
betrokkenheid. Het voedt de nieuwsgierigheid naar informatie over nieuwe ont-
wikkelingen binnen en buiten Domo. Herkenbaarheid van de informatie per loca-
tie en het aanleveren van informatie door iedereen is eigenlijk op zichzelf al een 
erkenning van successen (hoe klein ook). Daarnaast had Domo Vision ook een 
niet te onderschatten aandeel in de imagebuilding van Domo binnen het concern. 
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Jan Bodde: ‘We konden de concerndirectie overtuigen van het potentieel van Domo 
waardoor we veel support kregen.’

Vertrouwen zaaien en oogsten

Roelof Joosten weet nog goed welke eis hij en toenmalig HR-directeur John Habets 
stelden aan het adviesbureau waarmee ze in zee zouden gaan: ‘De consultants moeten 
op twee niveaus kunnen praten en begrijpen wat de uitdagingen zijn.’ In de loop van 
het proces bleek regelmatig hoe belangrijk dat was. ‘Jullie konden “gewoon” omgaan 
met iedereen. Operators, staf en leidinggevenden. Jullie lieten bij mij een goed gevoel 
achter. Jullie snapten wat de problematiek was en jullie spraken de taal van het gewone 
volk. Dan pas kun je acceptatie krijgen en draagvlak organiseren’, zegt Henk Roelevink 
daarover achteraf. Het heeft ons de mogelijkheid geboden om allianties aan te gaan en 
vertrouwen te winnen door de hele organisatie heen, zonder te veel onze onafhanke-
lijkheid te verliezen. ‘De confrontatie die jullie aangingen met mij, mijn collega’s en 
leidinggevenden vond ik wel gaaf. Eindelijk eens wat actie om de negatieve spiraal te 
doorbreken en wat mij ook aansprak was jullie aanpak met die “good cop, bad cop”-
rolverdeling3, het past ook bij jullie als individuen.’ Door aandacht te hebben voor de 
zorgen van de medewerkers kun je (als adviseur en natuurlijk ook als leidinggevende) 
laten zien dat je echt luistert. Weerstand is meestal een serieuze uiting van zorgen (en 
soms van onwetendheid). Door echt het gesprek aan te gaan om te ontdekken waar 
die zorgen vandaan komen, ontstaat ruimte om weerstand om te buigen naar energie 
om mee te doen. Teun Heijnen beaamt dit: ‘Je moet ruimte bieden aan conflict en 
mensen respecteren die het laten horen als ze het ergens niet mee eens zijn.’

Kennis wegleren en jezelf overbodig maken

Uiteindelijk streven we ernaar dat de kennis die we inbrengen als procesbegeleider 
uiteindelijk wordt verankerd in de organisatie: we organiseren onze eigen overbo-
digheid. Training van een paar sleutelpersonen is een uitstekend middel gebleken 
om de uitgangspunten en principes van WSC in de organisatie te verankeren. Het 
borgen van kennis en vaardigheden voor participatie en veranderingsmanagement, 
investeren in de interne facilitationcapaciteit om daarmee de afhankelijkheid van ons 
als externen minder te maken, heeft sterk bijgedragen aan de verankering van de ver-
anderingen binnen Domo.

Dank
Graag willen wij Jan Bodde, Teun Heijnen, Roelof Joosten en Henk Roelevink danken 
voor hun tijd en moeite om te reageren op dit hoofdstuk over Domo. Zij hebben dit 
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proces van dichtbij meegemaakt en belangrijke suggesties voor het verbeteren van de 
inhoud en de leesbaarheid van dit hoofdstuk gedaan.

Noten
1. Met ‘max-mix’ (maximale mix) bedoelen we dat aan iedere ronde tafel van maxi-

maal acht personen zoveel mogelijk verschillende mensen zitten. Criteria daarbij 
zijn bijvoorbeeld: functie, anciënniteit, locatie, leeftijd en geslacht.

2. Medio 2007 vindt er ook nog een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. 
De uitslagen bevestigen dat we goed bezig zijn en dat er nog veel te doen is. De 
gemiddelde score komt uit op 93% (de sectorbenchmark is 73%). Negentig procent 
vindt dat de betrokkenheid op het werk is toegenomen. Het Closer to you-traject 
krijgt van de medewerkers een dikke 7. Ruim twee derde vraagt zich wel af of het 
een blijvend proces is. 23% is niet tevreden over de communicatie (in z’n alge-
meenheid en over Closer to you).

3. Dit bevestigt overigens ook een principe dat we geleerd hebben van onze Ameri-
kaanse mentoren van weleer: ‘Never do this alone!’ Een principe dat klanten trou-
wens regelmatig onderuit proberen te halen, meestal uit kostenoverweging maar 
soms ook als test hoe sterk we op dit punt in onze schoenen staan.
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