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Hoofdstuk 1: 

Introductie op het onderwerp
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1.1  Inleiding en probleemstelling
Een aantal jaren geleden zat ik met de directeur van een sociaal-culturele instelling aan 
tafel om te praten over de veranderingen in zijn organisatie. Hij vertelde mij dat bezui-
nigingen op het budget en veranderende en conflicterende eisen vanuit locale overhe-
den en cliënten hem noodzaakten tot een omvangrijke kwantitatieve en kwalitatieve 
reorganisatie van de organisatie. Tezamen met een externe consultant en een groep 
medewerkers werd een zoekconferentie gehouden om ideeën te genereren, hetgeen had 
geresulteerd in het formuleren van een aantal basisdoelen voor de veranderingen en de 
nieuwe organisatie. Het proces liep inmiddels een jaar, maar niet naar tevredenheid. 
De directeur vertelde mij dat de realisatie moeizaam verliep, mensen moe waren van 
veranderingen en het ‘niet goed voelde’. Zijn bezorgdheid betrof de veranderbereidheid 
van mensen. Hij wilde onderzoeken waar de valkuilen in het proces zaten en of de 
cultuur van de organisatie wel gelijkmatig mee veranderde met de veranderingen in de 
structuur. Zijn verhaal over het moeizame verloop van de veranderingen in zijn bedrijf 
en niet weten waarom het zo lastig gaat, zijn tekenend voor veel van de gesprekken die 
ik daarna met mensen in organisaties heb gevoerd. Dat heeft mij geïntrigeerd om te 
proberen zicht te krijgen op de kernvragen die in gesprekken met mensen in verande-
rende organisaties telkens weer worden gesteld: ‘Waarom is veranderen toch zo lastig? 
Hoe kunnen we veranderen gemakkelijker maken?’

Ook in de literatuur zijn veel voorbeelden te vinden van het moeizame verloop en 
de veelal onbevredigende resultaten van veranderprocessen in veel organisaties. Ver-
andering leidt vaak niet tot verbetering en draagt zelfs bij tot het ontstaan van nieuwe 
problemen in plaats van problemen te helpen oplossen. Het doel van de verandering, 
de oplossing van een probleem of de introductie van een verbetering, wordt dikwijls 
niet naar tevredenheid gerealiseerd. Veel veranderingsprogramma’s worden niet op 
een succesvolle wijze afgerond (Pettigrew, 1997). Ongeveer zeventig procent van de 
Business Process Redesign interventies voldoet niet aan de verwachtingen (Bashein, 
Marcus & Riley, 1994; Davidson, 1993). Grootschalige technologische innovaties leiden 
vaak niet tot de gewenste verbetering van productiviteit, tot toegevoegde waarde van 
een product of tot een toename van het vermogen te innoveren (Boonstra, 1997). De 
bedrijfsgeschiedenis kent veel organisaties die faalden te innoveren of zelfs de behoefte 
te herkennen zich aan te passen aan overduidelijke verandering (Kanter, 1983). Of 
het nu gaat om herstructurering, afslanking, introductie van nieuwe technologie of 
pogingen om de organisatiecultuur te veranderen, slechts weinig veranderprocessen 
lijken succesvol te zijn. Managers, consultants, analisten en onderzoekers zijn het er 
over eens dat veranderen lastig is. Desondanks zijn er veel verschillende perspectieven 
op veranderingen en het proces van veranderen en worden er tegenstrijdige adviezen 
gegeven. Sterk tegengestelde benaderingen van verandering worden toegepast, voort-
komend uit verschillende assumpties van verandermanagers over doelen en middelen 
voor veranderen (Boonstra, 2004).

Het denken over organiseren en veranderen is volgens de theorie in de loop der 
jaren sterk gewijzigd. Oorspronkelijk werd de wijze van managen van organisaties en 
veranderprocessen gekenmerkt door een nadruk op economische waarde en het zo 
efficiënt mogelijk behalen van de hoogst mogelijke productie en omzet. Na verloop 
van tijd kwam tweede generatie managementdenken op, gericht op markt- en klantge-
richtheid en organisatie ontwikkeling. Nieuwe inzichten suggereren het ontstaan van 
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derde generatie managementdenken, waarin de nadruk ligt op continu veranderen 
en leren. Ook de handelingswijze van het management en daarmee de sturing van 
verandering verschoof. Oorspronkelijk was een ‘command and control’ benadering van 
managen dominant, gekenmerkt door een scheiding van denken en doen. Later kwam 
participatief management, situationeel leiderschap en human resource management 
op. Inmiddels zien we volgens de theorie steeds meer aandacht voor processen waarin 
wordt gestreefd naar verregaande delegatie en decentralisatie met behoud van centrale 
cohesie (Buelens, 2000; Beer & Nohria, 2000; Boonstra, 2004). Ondanks deze ontwik-
kelingen, nieuwe kennis en inzichten verlopen veranderprocessen in de praktijk nog 
steeds vaak moeizaam. Er is behoefte aan meer kennis en begrip van veranderingen, 
veranderaanpakken en achterliggende assumpties om de kans op succes te vergroten 
(Beer & Nohria, 2000).

In dit proefschrift probeer ik er achter te komen waarom en wanneer veranderen 
lastig is. Ik onderzoek hoe dit samenhangt met allerlei factoren in de organisatie en 
met het denken over en de aanpak van veranderprocessen. Ik besteed aandacht aan 
hoe moeizaam veranderen samenhangt met het handelen van actoren in organisaties 
zelf en de assumpties die het handelen beïnvloeden. Ten slotte ga ik in op mogelijkhe-
den om tot verbetering, leren en nieuwe manieren van handelen te komen.

1.2  Achtergrond van de studie
Ik beoog in het proefschrift te laten zien hoe ik meer inzicht heb weten te krijgen in de 
oorzaken en achtergronden van de weerbarstigheid van veranderprocessen. Ik doe dat 
door de reis te beschrijven die ik heb afgelegd langs verschillende mogelijke perspec-
tieven, verklaringen en onderzoeksmethoden. Ik ben mijn speurtocht begonnen in de 
bestaande literatuur over organiseren en veranderen. Vanuit verschillende theoretische 
invalshoeken heb ik eerste antwoorden gekregen op de vraag waarom veranderproces-
sen vaak moeizaam verlopen. Deze antwoorden stelden me niet helemaal tevreden. 
Ik was verbaasd door het statische karakter van veel verklaringen voor het moeizame 
verloop van veranderprocessen. Mij viel op dat verschillende benaderingen sterk ver-
schillende verklaringen geven. Ik kon hier in grote lijnen drie patronen in herkennen. 
De vraag die me begon te intrigeren was hoe deze theoretische invalshoeken zich 
tot elkaar verhouden. Middels een survey heb ik onderzocht welke perspectieven op 
veranderen er in de praktijk te vinden zijn en hoe deze perspectieven zich verhouden 
tot verklaringen in de literatuur. Dit onderzoek leverde interessante inzichten op over 
perspectiefverschillen en patronen in veranderingen en veranderaanpakken. Ik werd 
bijvoorbeeld geïntrigeerd door de samenhang tussen de positie van een actor in de 
organisatie en het perspectief op de gehanteerde veranderstrategie. Ook boeiend was 
de samenhang tussen de gehanteerde veranderstrategie en perspectieven op veran-
deringen, veranderaanpakken en succeskansen. De bevindingen gaven me inzicht in 
boeiende patronen in veranderingen en riepen tegelijk nieuwe vraagstukken op.

Ik had met de survey inzicht verkregen in wat er aan de hand was en wat men 
vond, maar niet in waarom men dat vond, in waarom verandermanagers bepaalde 
keuzes maken in de aanpak en sturing van veranderingen en waarom medewerkers een 
bepaald perspectief hebben op veranderingen. Inzicht in achtergronden van verschil-
lende manieren van kijken en redenaties achter keuzes die actoren in veranderproces-
sen maken voor bepaalde handelingswijzen, leverde de survey me niet. Dergelijke 
nieuwe vragen begonnen me steeds meer te intrigeren en waren voor mij de aanleiding 
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om verder te zoeken naar nieuwe verklaringen en nieuwe achtergronden. Ze vormden 
ook de aanleiding om nieuwe methoden te exploreren die me konden helpen om deze 
lastige vragen te begrijpen. Een serie van diepgaande case studies volgde. Daarin 
stonden mijn vragen naar de achtergrond van perspectieven, keuzes en redenaties 
van actoren in veranderprocessen centraal. Mijn aandacht verschoof van inhoud naar 
processen, van hoe actoren naar veranderingen kijken en wat ze van veranderingen 
vinden naar hoe zij in veranderingen handelen. Daarnaast ging ik steeds meer kijken 
naar verschillen tussen wat mensen zeggen en hoe mensen handelen en naar de 
impliciete redenaties achter het handelen. Ik werd geboeid door de vraag hoe mensen 
vanuit hun eigen assumpties met elkaar communiceren en samenwerken aan en in ver-
anderprocessen. Ik experimenteerde met verschillende nieuwe onderzoeksmethoden en 
ontwikkelde langzamerhand een eigen perspectief op methoden die me konden helpen 
om complexe vraagstukken in veranderprocessen beter te begrijpen.

1.3  Context van de studie
Ik richt mij in deze studie specifiek op tweede orde veranderprocessen. Tweede orde 
veranderprocessen zijn gericht zijn op het verbeteren of veranderen van de organisatie 
of onderdelen daarvan, zoals structuur, cultuur en gedrag van individuen. Het zijn ingrij-
pende veranderingen waarin een transitie plaatsvindt van een bekende uitgangssituatie 
naar een gewenste eindsituatie. In deze veranderingen komen non-routine vraagstukken 
aan de orde die vaak te maken hebben met de afstemming tussen de organisatie en haar 
omgeving (Boonstra, 2000; Bennebroek Gravenhorst, 2002a). Het non-routinematige 
karakter van tweede orde processen en de complexiteit in deze veranderprocessen zorgt 
ervoor dat problematieken nog niet helder zijn. De koers van de verandering is vooraf 
niet duidelijk, oplossingen zijn daarom niet volledig duidelijk en er is aandacht nodig 
voor de aanpak. Omdat veel tweede orde veranderprocessen gekenmerkt worden door 
deze onduidelijkheid en dikwijls tot onvoldoende resultaat leiden, heb ik specifiek deze 
veranderprocessen gekozen als uitgangspunt voor de studie. De overeenkomsten in de 
aard van de processen bieden de mogelijkheid om vergelijkingen tussen organisaties te 
maken middels vergelijkend case onderzoek. In eerste orde veranderprocessen worden het 
probleem en de oplossing bekend verondersteld. De nadruk ligt niet op het veranderen 
van de aard van de organisatie en individueel gedrag, maar op kenbare problemen 
waarin een vooraf geplande en oplossingsgerichte aanpak zinvol kan zijn. Het gaat om 
verandering van ‘wat is’ (Ackerman, 1986). Dergelijke processen zijn voor deze studie 
minder interessant. Derde orde veranderprocessen zijn eveneens geen onderwerp van 
deze studie. In dergelijke processen zijn vraagstukken ambigu en slecht te definiëren en 
heeft de organisatie te maken met een instabiele omgeving en onvoorspelbare interactie. 
Het gaat om vernieuwing waarin actoren uit verschillende organisaties zijn betrokken, die 
samen op weg zijn naar een nieuwe toekomst (Boonstra, 2000). Hoewel boeiend, lenen 
derde orde processen zich minder voor het vergelijkende karakter van deze studie. Dat is 
niet in de laatste plaats omdat dergelijke processen veel minder frequent voorkomen dan 
planmatig aangepakte processen.
Achter mijn keuze voor ingrijpende, tweede orde veranderingen liggen ook methodische 
overwegingen. In eerste instantie beoogde ik met dit criterium vergelijkend onderzoek 
mogelijk te maken (vgl. Van der Zwaan, 1990; Yin, 1994). De achterliggende gedachte 
hierbij is dat bevindingen uit onderzoek vergeleken maar ook gegeneraliseerd kunnen 
worden door de context waarin verandering plaatsvindt vergelijkbaar te houden. Door 
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een survey te doen onder een groot aantal organisaties uit verschillende sectoren die 
alle verwikkeld zijn in tweede orde veranderprocessen, wordt vergelijkend onderzoek 
mogelijk en zouden bevindingen generaliseerbaar kunnen zijn naar andere organisaties 
in verandering. Aan de andere kant is het onmogelijk om te generaliseren naar andere 
contexten omdat geen twee contexten hetzelfde zijn. Proberen te generaliseren van een 
fase van de context naar andere contexten betekent voorbij gaan aan de unieke krach-
ten die de context vormen (Erlandson, Harris, Skipper & Allen, 1993). Een oplossing 
voor dit dilemma is onderscheid te maken naar wat wordt beoogd met het onderzoek. 
1. Allereerst beoog ik om, over unieke contexten heen, te zoeken naar patronen en wet-
matigheden in veranderprocessen en de aanpak daarvan. Dat doe ik middels grootscha-
lig surveyonderzoek onder organisaties uit verschillende sectoren. Dit onderzoek levert 
mij kennis over en inzicht in overkoepelende dominante vraagstukken in veranderingen 
die aanleiding zijn voor diepgaander onderzoek. Deze dominante vraagstukken zijn 
wetmatigheden, maar resulteren uit processen en interacties in sterk specifieke maar 
vergelijkbare contexten. 2. Daarom is mijn tweede doel de achtergronden van complexe 
vraagstukken te begrijpen in tweede orde verandercontexten zelf. Het gaat me dan niet 
meer om het ontdekken van wetmatigheden, maar om processen en redenaties achter 
het handelen in een natuurlijke context te begrijpen en methodieken uit te proberen 
die kunnen helpen om inzicht te krijgen in deze redenaties. De veronderstelling achter 
dit tweede doel is dat actoren in onderzoek met elkaar verbonden zijn via een complex 
web van interrelaties. 3. Dit complexe web van interrelaties verschaft een context die 
tegelijkertijd de toepasbaarheid van het onderzoek beperkt en uitbreidt. Door inzichten 
uit interrelaties te vergelijken en combineren, ontstaat inzicht in overeenkomsten en 
verschillen in contexten. De complexiteit van dergelijke contexten kan alleen onder-
zocht en begrepen worden door onderzoek van interactieprocessen in de natuurlijke 
situatie, ofwel naturalistic inquiry (Erlandson et. al, 1993). Onderzoeksstrategieën die 
zijn gericht op het ontdekken van wetmatigheden helpen evenmin om complexe inter-
relaties te begrijpen als naturalistic inquiry helpt om wetmatigheden te ontdekken. 4. 
Uiteindelijk kan door vergelijken van inzichten uit de analyse van verandercontexten 
gekomen worden tot generaliseerbare inzichten over contexten heen en kan de relatie 
met patronen in contexten uit surveyonderzoek worden gelegd (Figuur 1.1).

Figuur 1.1: Doelen en contexten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
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1.4  Eerste onderzoeksvragen
De bedoeling van deze studie is om de complexiteit van veranderprocessen en 
vraagstukken in veranderprocessen beter te begrijpen door patronen te onderzoeken, 
interactieprocessen in de context van verandering te begrijpen en zicht te krijgen op 
mogelijke aanpakken van vraagstukken in veranderprocessen. Ik vraag me af hoe 
Nederlandse organisaties veranderen, welke veranderstrategie, welke veranderaanpak 
er wordt gehanteerd en hoe bedrijfskenmerken samenhangen met de veranderaanpak 
en de steun en inzet voor een innovatie. Welke belemmeringen voor verandering zijn 
er in de literatuur te vinden? Welke handelingsmogelijkheden hebben actoren in ver-
anderprocessen? Welke belemmeringen voor verandering vinden we als we breed naar 
veranderprocessen kijken in Nederlandse organisaties? Hoe verlopen veranderproces-
sen in Nederlandse organisaties, als we kijken naar de kenmerken van de organisatie, 
de aanpak van een veranderproces, de gehanteerde veranderstrategie en de steun en 
inzet voor een veranderproces? Welke redeneringen vinden we achter het handelen van 
actoren in veranderprocessen? Ik vind het boeiend om te kijken of we hierin patronen 
kunnen herkennen die bijdragen aan een antwoord op de vraag waarom veranderen 
voor veel organisaties lastig is.

1.5  Relevantie
De relevantie van deze vragen kan uitgelegd worden in de wetenschappelijke, metho-
dologische en maatschappelijke relevantie.

1.5.1  Wetenschappelijke relevantie
Het wetenschappelijke doel van deze studie is om de oorzaken en achtergronden voor 
het vaak moeizame verloop van veranderingen te begrijpen en kennis te verkrijgen 
over het aanpakken van vraagstukken in veranderprocessen. De wetenschappelijke 
relevantie is te verdelen in 7 subdoelstellingen. Deze zijn inzicht krijgen in en kennis 
verwerven op het gebied van:
1.  Theoretische verklaringen voor het moeizame verloop van veranderprocessen
2.  Patronen en wetmatigheden in veranderaanpakken en verandercontexten
3.  Keuzes van verandermanagers in veranderprocessen voor een specifieke aanpak van 

verandering
4.   Perspectieven en perspectiefverschillen van actoren in veranderprocessen op ken-

merken van veranderaanpakken, veranderstrategieën en verandercontexten
5.  Redenaties achter keuzes in de aanpak van veranderprocessen
6.  Interactiepatronen en verschillen in veranderprocessen
7.  Herkennen en hanteren van lastige vraagstukken in veranderprocessen

Het eerste wetenschappelijke doel is om inzicht te krijgen in de verschillende voorko-
mende theoretische verklaringen voor het moeizame verloop van veranderprocessen en 
deze verklaringen tegen elkaar af te zetten. De reden daarvoor is dat gangbare verkla-
ringen voor het moeizame verloop van veranderprocessen mij niet voldoende helpen 
om de complexe werkelijkheid van verandering te begrijpen. Naast de aspectmatigheid 
die ik veelal signaleer bij dergelijke perspectieven, zijn volgens mij veel verklaringen 
voor moeizame verandering te statisch van aard. Daarnaast gaan ze voorbij aan vraag-
stukken die juist voortkomen uit overtuigingen van actoren in organisaties die mede 



25

zijn gebaseerd op dergelijke aspectmatige verklaringen. Ik beoog in deze studie zicht 
te krijgen op hoe deze theoretische verklaringen zich tot elkaar verhouden. Ik probeer 
parallellen te vinden in de achterliggende veronderstellingen van deze verklaringen en 
probeer ze van daaruit in te delen in perspectieven op organiseren en veranderen. Een 
subdoel is te onderzoeken of dergelijke perspectieven in de praktijk van organiseren 
en veranderen terug te vinden zijn. De bedoeling daarvan is inzicht te krijgen in de 
samenhang tussen vraagstukken in veranderprocessen en de dominante overtuigingen 
van actoren in veranderprocessen.

De tweede doelstelling is om patronen en wetmatigheden in veranderaanpakken en 
verandercontexten in kaart te brengen. Mijn verwachting is dat inzicht in organisatie-
kenmerken, kenmerken van veranderprocessen en veranderaanpakken patronen zicht-
baar maakt die kunnen helpen om belemmeringen in veranderprocessen te begrijpen. 
Gelijkenissen en verschillen tussen soorten organisaties en soorten veranderprocessen 
kunnen configuraties opleveren van organisaties met een gelijksoortige problematiek. 
Inzicht in dergelijke patronen kan helpen bij het geven van een probleemschets van 
organisaties in verandering.

De derde doelstelling is om zicht te krijgen op de keuzes die actoren in verander-
processen maken voor een bepaalde veranderstrategie, de inrichting van veranderpro-
cessen en de manier van omgaan met andere betrokkenen. Ook wil ik onderzoeken hoe 
deze keuzes worden beleefd door organisatieleden en welke succesverwachting zij aan 
verschillende strategieën en aanpakken koppelen.

De vierde doelstelling is om perspectiefverschillen op veranderprocessen in kaart te 
brengen. Ik kijk naar verschillen in perspectieven van betrokkenen op waarom veran-
deren lastig is en relateer deze perspectieven aan in de theorie gevonden verklaringen. 
Een subdoel is om de perspectieven op kenmerken van veranderprocessen te relateren 
aan veranderstrategieën, succesverwachting en steun en inzet voor veranderprocessen. 
Ik wil zicht krijgen op wanneer er steun en inzet is voor veranderingen en wanneer 
steun en inzet voor veranderingen ontbreekt. In mijn overtuiging zijn perspectieven die 
moeizame verandering wijten aan weerstand tegen verandering te simpel en gaan ze 
voorbij aan de manier waarop veranderingen worden aangepakt. Mijn veronderstelling 
is dat verklaringen voor het moeizame verloop van veranderingen van elkaar verschil-
len en dat deze verschillen van diverse factoren afhankelijk zijn. Ik beoog deze factoren 
en hun samenhang met het perspectief op veranderen in kaart te brengen.

Deze vier doelstellingen onderzoek ik middels literatuurstudie en surveyonderzoek 
naar belemmeringen en succesfactoren die te vinden zijn in organisatiekenmerken, 
de aanpak van veranderingen, de beleving van veranderingen, veranderstrategie en 
verandercontext. Patronen in de data zijn te onderzoeken door te kijken of er bepaalde 
groepen in de data aanwezig zijn en verbanden tussen groepen en variabelen zichtbaar 
te maken. Statistische analyses helpen om inzichtelijk te maken welke keuzes groepen 
respondenten maken in veranderprocessen en hoe deze van elkaar verschillen. Door 
perspectieven van verschillende groepen op veranderprocessen af te beelden in een 
grafische voorstelling wordt inzichtelijk hoe deze perspectieven zich tot elkaar ver-
houden op specifieke dimensies. Op deze manier wil ik patronen van samenhangende 
groepen en variabelen in de data ontdekken.

De vier doelstellingen helpen me om inzicht te krijgen in problemen en vraagstuk-
ken in veranderprocessen; ze laten zien wat er aan de hand is. Daarnaast is mijn doel in 
deze studie te onderzoeken waarom dit aan de hand is en hoe het anders kan. Daarom 
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zijn de vijfde en zesde doelstellingen om de redenaties achter keuzes van actoren in 
veranderprocessen, zoals die naar voren komen in interactieprocessen, in kaart te 
brengen. Actoren creëren in interactie de context waarin verandering plaatsvindt. Ze 
creëren samen problemen en successen. Dit handelen van actoren in interactie wordt 
mede gestuurd door redenaties achter het handelen. Inzicht hierin helpt om de keuzes 
van actoren in veranderprocessen te begrijpen. De zevende doelstelling is om lastige 
vraagstukken in veranderprocessen te herkennen en hanteren. Deze doelstelling vloeit 
voort uit de vijfde en zesde doelstelling. Inzicht in de redenaties achter het handelen 
en in interactiepatronen biedt de mogelijkheid hiervan te leren en na te denken over 
nieuwe handelingswijzen. Gezamenlijke dialoog kan helpen bij reflectie op en leren 
van de verandercontext en het eigen denken en handelen en de daaruit voortvloeiende 
problemen. Problemen en mogelijke oplossingen worden bespreekbaar gemaakt en dit 
proces kan resulteren in nieuwe actiepatronen.

Ik maak gebruik van de inzichten van naturalistic inquiry om deze doelstellingen 
te onderzoeken. Naturalistic inquiry is erg afhankelijk van context. Dat heeft te maken 
met de fundamentele assumptie dat alle subjecten van onderzoek samen zijn verbon-
den door een complex web van unieke interrelaties die resulteren in gezamenlijk tege-
lijkertijd scheppen. Onderzoeker en subjecten hebben wederzijdse invloed op elkaar. 
Daarom moet de onderzoeker in het hart van de actie aanwezig zijn om de relevante 
zaken van menselijke activiteit te kunnen achterhalen. De beste indicator voor toekom-
stig gedrag is hedendaags gedrag (Erlandson et. al, 1993).

1.5.2  Methodologische relevantie
De methodologische relevantie richt zich op het toepassen en verder ontwikkelen van 
toepassingsgericht onderzoek naar het moeizame verloop van veranderprocessen. 
In deze studie combineer ik surveyonderzoek met onderzoeksmethoden als survey 
feedback, reflectief handelingsonderzoek en participatief onderzoek. Deze combinatie 
van methoden stelt me in staat solide en omvangrijke substantiële data te verzamelen 
die het mogelijk maken om de relatie tussen vraagstukken, actoren, assumpties en de 
context van organiseren en veranderen inzichtelijk te maken.
De methodologische doelen van deze studie zijn drieledig:
1. Survey feedback toepassen als hulpmiddel in handelingsonderzoek.
2.   Komen tot methoden om reflectief leren als hulpmiddel te gebruiken voor succes-

volle verandering
3.   Onderzoeken van de bruikbaarheid van narratieven en causal loop diagrammen in 

reflectief handelingsonderzoek

Ik gebruik surveyonderzoek om een eerste inzicht te krijgen in vraagstukken in 
verandercontexten. Het doel daarvan is om patronen en wetmatigheden in verander-
processen en de aanpak daarvan te ontdekken. Ik kijk overkoepelend naar gelijkenissen 
en verschillen tussen soorten organisaties op basis van verschillende criteria. De pro-
bleemschets die hier uit naar voren komt, is ingang en aanleiding voor diepgaand case 
onderzoek waarin ik oorzaken en achtergronden exploreer. Het eerste methodologische 
doel van deze case studies is het toepassen van vormen van survey feedback als hulp-
middel in handelingsonderzoek. Survey feedback is een onderzoeksmethodiek waarin 
surveyresultaten worden gezien als interpretaties van veranderen en worden terug-
gekoppeld aan betrokkenen als uitgangspunt voor dialoog. Vragenlijsten bieden niet de 
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mogelijkheden om de redenaties achter het handelen van actoren in veranderprocessen 
te achterhalen en zichtbaar en bespreekbaar te maken. Survey feedback biedt ruimte 
voor het tot uiting komen van redenaties van betrokken actoren en voor gezamenlijk 
gesprek over vraagstukken die daaruit rijzen en probleemoplossing.

Een tweede doel is om te komen tot een combinatie van methoden, methodieken 
en technieken die behulpzaam zijn om complexe vraagstukken in veranderprocessen 
te begrijpen. In de loop van de studie verandert deze manier van onderzoek doen van 
survey feedback naar manieren waarin co-research en reflectief handelingsonderzoek 
een steeds grotere rol gaan spelen. Onderzoek wordt meer een interactief en reflectief 
proces tussen actoren in de organisatie en mijzelf. Co-research betekent een samen-
werking tussen academici en praktijkbeoefenaren in een dialectisch onderzoeksproces 
gebaseerd op de complementaire perspectieven, interesses, vaardigheden en kennis. 
Het biedt een interessant perspectief waar traditioneel academisch onderzoek vaak te 
abstract van aard is om behulpzaam te kunnen zijn (Hartley & Benington, 2000). Het 
doel van reflectief handelingsonderzoek is te komen tot kenniscreatie en theorieont-
wikkeling op het vlak van vernieuwing en leren. Het is gericht op actie, reflectie en 
kenniscreatie. Reflectief handelingsonderzoek kan behulpzaam zijn in het proberen te 
begrijpen van complexe problemen, het op gang brengen van interactieprocessen en 
het gezamenlijk zoeken naar handelingsalternatieven. Dit gebeurt in een doorgaand 
proces van handelen, evalueren, reflecteren op gebruikte methoden, theorieën en 
achterliggende veronderstellingen, leren en nieuwe handelingswijzen ontwikkelen 
(Boonstra, 2000).

Het derde doel is het onderzoeken van de bruikbaarheid van narratieven en causal 
loop diagrammen in reflectief handelingsonderzoek. Narratieven zijn verhalen met 
een bepaalde chronologie of causaliteit en representeren de belangrijkste manier van 
communiceren. Het zijn beschrijvingen van een bepaalde situatie, een actie of een 
gebeurtenis en het gevolg daarvan voor de situatie. We geven betekenis aan gebeur-
tenissen, leggen verbanden en achterhalen gelijkenissen en verschillen tussen groepen 
via narratieven (Czarniawska, 1998). Dergelijke verbanden kunnen zichtbaar gemaakt 
worden met behulp van de methodiek van causal loop diagramming. Deze diagrammen 
helpen om patronen van oorzaken en effecten in vraagstukken te ontdekken en veron-
derstellingen achter het handelen zichtbaar en begrijpelijk te maken. Dat gebeurt door 
‘factoren’ die invloed hebben op een bepaald vraagstuk te achterhalen en verbanden te 
leggen tussen deze factoren (vgl. Vermaak, 2003).

1.5.3  Maatschappelijke relevantie
Veranderen is voor actoren in veel organisaties een ingrijpende gebeurtenis. De maat-
schappelijke doelstelling van deze studie is om onderzoek te doen in de context van 
organiseren en veranderen en daardoor een bijdrage te leveren aan het welslagen van 
veranderprocessen. Ik heb drie maatschappelijke doelstellingen voor deze studie:
1.  Begrip van het moeizame verloop van veranderprocessen
2.  Perspectief voor verbetering van veranderprocessen
3.   Ontwikkeling van methodische inzichten die kunnen bijdragen aan daadwerkelijke 

verbetering
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Ten eerste draagt de studie bij aan een beter begrip van waarom veranderen lastig 
is. Mijn doel is om processen te begrijpen en mogelijke parallellen en verschillen 
daarin te ontdekken. Survey en patroonanalyse helpen om er achter te komen voor 
welke vraagstukken groepen organisaties in verandering zich zien staan. Het maakt 
inzichtelijk in welke organisatiecontexten veranderingen al dan niet goed verlopen en 
waardoor deze veranderprocessen worden gekenmerkt in aanpak en strategie. Natura-
listic inquiry biedt mogelijkheden en methodieken om redenaties van actoren binnen 
bepaalde verandercontexten te ontdekken. Het geeft inzicht in de processen achter de 
in surveydata gevonden patronen. De interpretatie van bevindingen en inzichten wordt 
zowel beperkt als verrijkt door context. Interpretatie wordt beperkt als de context gaat 
naar een grotere specificiteit. Tegelijkertijd beschrijft de opeenstapeling van specifieke 
details uit de contextbeschrijving en narratieven ingewikkelde relaties die de lezer 
plaatsvervangend in de situatie brengt. Dat maakt deze manier van onderzoek boeiend, 
inzichtelijk, beeldend en divers tegelijkertijd (Erlandson et. al, 1993).

Ten tweede biedt de studie een perspectief voor verbetering. Het biedt inzicht in 
de achtergronden en oorzaken van moeizaam verloop van veranderprocessen. Het 
verbreedt de handelingsmogelijkheden van verandermanagers en andere actoren in 
veranderprocessen tot buiten de traditionele aspectbenaderingen. Het biedt inzichten 
om keuzes in veranderaanpakken en interventies te verbeteren. De studie geeft inzicht 
in rollen van actoren, perspectieven en interacties in veranderprocessen. Dergelijke 
inzichten helpen onderlinge samenwerking te verbeteren en stimuleren reflectie en 
leren. De bevindingen uit de survey helpen actoren in organisaties om zich te identifi-
ceren met specifieke patronen van organisaties in verandering. Ze dragen daardoor bij 
aan een beter zicht op vraagstukken. De processen die worden beschreven in de case 
studies helpen actoren op een andere manier kijken naar eigen processen en interacties 
en reflecteren op het eigen handelen.

Ten slotte draagt de studie bij aan de ontwikkeling van een combinatie van metho-
dieken die helpen om gezamenlijk betekenis te geven aan vraagstukken en te leren van 
veranderprocessen en elkaar. Door te experimenteren met verschillende methodieken 
en te reflecteren op de effectiviteit daarvan, ontstaat zicht op methoden die kunnen 
bijdragen aan daadwerkelijke verbetering en leren.

1.6  Opbouw van het proefschrift
In het eerste deel van dit proefschrift beschrijf ik mijn zoektocht door de literatuur, 
opvallende en verrassende gezichtspunten daarin en de onderzoeksvragen die daaruit 
resulteren. In het tweede deel komt het surveyonderzoek aan de orde, dat inzicht geeft 
in patronen, perspectieven en wetmatigheden in veranderprocessen in Nederlandse 
organisaties. Dit deel wordt afgesloten met een beschouwing op de bevindingen, een 
formulering van nieuwe onderzoeksvragen en een reflectie op de gehanteerde onder-
zoeksmethoden. Deze eerste twee delen van het proefschrift zijn te vinden in de eerste 
vijf hoofdstukken. Het derde deel van het proefschrift toont de vragen, gedachten 
en inzichten uit zeven diepgaande casestudies. In het zesde hoofdstuk werk ik de 
gedachten, twijfels en nieuwe vragen die opkomen na de eerste twee delen van het 
proefschrift, nader uit. Ik herdefinieer de theoretische uitgangspunten voor het derde 
deel van het proefschrift in een nieuw theoretisch kader van waaruit ik naar zeven 
organisaties in verandering kijk. In het zevende hoofdstuk volgen de onderzoeksopzet 
en de gehanteerde onderzoeksmethoden voor de zeven casestudies in dit proefschrift. 
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In hoofdstuk acht volgt een beschrijving en analyse van de cases die ik in de afgelopen 
jaren, deels samen met organisatieleden zelf, heb uitgevoerd. Processen van verande-
ren in de cases worden inzichtelijk aan de hand van contextbeschrijvingen en perspec-
tiefverschillen. Contextbeschrijvingen en perspectiefverschillen worden zichtbaar uit 
tekstdocumenten, vragenlijsten, bevindingen uit gesprekken en mijn eigen reflecties 
op de verandercontext. Ik analyseer wat er in de case organisaties gebeurt en hoe 
dit samenhangt met de vraagstukken waar actoren in de case organisaties tegenaan 
lopen. In het negende hoofdstuk laat ik zien hoe uit gesprekken tussen mensen in case 
organisaties circulaire interactiepatronen ontstaan. Een tiental terugkerende denk- en 
interactiepatronen komt aan de orde en de achterliggende veronderstellingen van 
betrokken actoren worden besproken. In het tiende hoofdstuk vat ik de inzichten uit 
de case studies samen en reflecteer op de bruikbaarheid ervan. Ten slotte volgt in het 
elfde hoofdstuk een terugblik naar de uitkomsten van het onderzoek, de relaties en 
een beantwoording van de maatschappelijke, methodologische en wetenschappelijke 
doelstellingen. Ik ga in op de implicaties die dit onderzoek heeft voor de praktijk van 
organiseren en veranderen en schets een perspectief op hoe de toekomst van praktijk, 
onderzoek en onderwijs er uit zou kunnen zien. Tabel 1.1 toont een overzicht van de 
opbouw van het proefschrift en de realisatie van de doelstellingen.

Tabel 1.1: Opbouw van het proefschrift

Relevantie Doelstellingen Methodologie Plaats in proefschrift

Wetenschappelijk
Theoretische verklaringen 
voor het moeizame ver-
loop van veranderproces-
sen

Patronen en wetmatighe-
den in veranderprocessen
Perspectiefverschillen van 
actoren in veranderpro-
cessen
Keuzen van 
Verandermanagers voor 
aanpak van veranderpro-
cessen    

Redenaties achter keuzen 
voor veranderstrategieën
Interactiepatronen en ver-
schillen in veranderproces-
sen
Hanteren van lastige vraag-
stukken in veranderpro-
cessen

Literatuuronderzoek
Organisatiekundige, ver-
anderkundige en sociaal 
interpretatieve literatuur

Surveyonderzoek
Analyse van patronen en 
wetmatigheden
Analyse van patronen en 
wetmatigheden

Analyse van patronen en 
wetmatigheden

Naturalistic inquiry
Narratievenanalyse

Analyse van circulaire 
patronen (causal loop dia-
gramming)
Reflectie en specificatie / 
literatuuronderzoek

Hoofdstuk 2 / Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 4 / Hoofdstuk 5 / 
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 4 / Hoofdstuk 5 / 
Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 4 / Hoofdstuk 5 / 
Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9 / Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 9 / Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 9 / Hoofdstuk 10
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Relevantie Doelstellingen Methodologie Plaats in proefschrift

Methodologisch

Gebruik van survey feed-
back als hulpmiddel in 
reflectief handelingsonder-
zoek
Reflectief leren als hulp-
middel in veranderproces-
sen
Narratieven en patronen 
als hulpmiddel in verander-
processen

Reflectief handelingson-
derzoek
Interveniëren en evalue-
ren

Interveniëren en evalue-
ren

Interveniëren en evalue-
ren

Hoofdstuk 6 / Hoofdstuk 8 / 
Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 6 / Hoofdstuk 8 / 
Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 7 / Hoofdstuk 9 / 
Hoofdstuk 10

Maatschappelijk
Inzicht in moeizaam ver-
loop van veranderproces-
sen
Handelingsperspectieven 
voor verbetering van ver-
anderprocessen
Methodische bijdragen aan 
verbetering van verander-
processen

Reflectie
Recombinatie en explica-
tie

Reflectie en specificatie

Reflectie en explicatie

Hoofdstuk 5 / Hoofdstuk 9 / 
Hoofdstuk 10
                   
Hoofdstuk 9 / Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 8 / Hoofdstuk 9/ 
Hoofdstuk 10


