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Hoofdstuk 7 

Onderzoeksopzet en methoden 
van de case studies



220

7.1  Inleiding
In hoofdstuk zes ben ik ingegaan op de epistemologische uitgangspunten in de manier 
waarop praktijkbeoefenaren en onderzoekers op het gebied van organiseren en ver-
anderen naar de werkelijkheid, naar organiseren en naar veranderen kijken. Ik ben 
begonnen met het uiteenzetten van drie verschillende manieren van kijken naar en 
omgaan met survey resultaten. Vanuit deze drie manieren van werken met de metho-
diek heb ik een reis gemaakt langs achterliggende manieren van denken, handelen en 
leren. Deze manieren heb ik herleid tot organisatiekundige, veranderkundige en sociaal 
interpretatieve benaderingen van organiseren en veranderen die praktijkbeoefenaren 
en onderzoekers kenmerken. Van daaruit heb ik behandeld hoe deze drie werkelijk-
heidsbeelden ten grondslag liggen aan het handelen van praktijkbeoefenaren en haast 
vanzelfsprekende keuzes van academici voor bepaalde methoden van onderzoek doen. 
Tegelijkertijd reflecteer ik op mijn eigen methoden van onderzoek en creëer nieuwe 
uitgangspunten voor caseonderzoek, dat in dit hoofdstuk beschreven wordt.

De kernvraag in dit deel van de studie is waarom veranderen vaak zo moeizaam 
gaat. Het zesde hoofdstuk uit dit proefschrift leerde me dat traditionele onderzoeksme-
thoden wellicht interessante inzichten kunnen geven in patronen of wetmatigheden in 
organiseren en veranderen, maar ons niet helpen om de achter deze patronen liggende 
gedragingen van mensen in organisaties te begrijpen. Deze methoden geven inzicht 
in het wat, in datgene wat er (te)veel of (te) weinig wordt gedaan, maar niet in het 
waarom achter het handelen. Ik heb beschreven hoe me opviel dat er in verschillende 
case organisaties verschillend met de methodiek van survey feedback wordt gewerkt. 
Ik heb ook beschreven dat die manier van werken een patroon kent dat parallel loopt 
aan het perspectief van de leidende actoren op organiseren en veranderen en op rollen 
van verschillende spelers, maar ook samenhangt met het perspectief op onderzoek van 
mijzelf en van anderen in de organisatie. In dit zevende hoofdstuk werk ik een onder-
zoeksperspectief uit aan de hand waarvan ik probeer inzicht te krijgen in assumpties 
van spelers in veranderprocessen en hun handelen. Door het toepassen van nieuwe 
methodieken probeer ik te achterhalen wat deze assumpties betekenen voor de manier 
waarop in veranderprocessen wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Mijn manier 
van kijken vertrekt vanuit de in het vorige hoofdstuk besproken organisatiekundige, 
veranderkundige en sociaal intepretatieve benaderingen. Van hier uit kijk ik terug naar 
de verschillende manieren van onderzoek doen en de achterliggende werkelijkheids-
beelden. Ik onderbouw mijn keuze voor een andere manier van onderzoek doen en de 
achterliggende manier van kijken naar de werkelijkheid.

7.2  Onderzoeksmethodologische achtergronden
In het vorige hoofdstuk ben ik kort ingegaan op de functionalistische veronderstel-
lingen van organisatiekundige onderzoeksperspectieven en ben ik geëindigd met de 
constatering dat organisatiekundig onderzoek vooral probeert te onderzoeken hoe we 
het object kunnen kennen en wat de onderliggende oorzakelijkheid is. Het werkelijk-
heidsbeeld wordt in dit perspectief niet ter discussie gesteld. Ik heb geconcludeerd 
dat organisatiekundige wetenschapsbenaderingen vraagstukken proberen op te lossen 
binnen het functionalistische paradigma, waarbij regels, wetten en principes worden 
gebruikt die zijn gesteld door datzelfde functionalistische paradigma (Stacey, 1996), 
met als bedoeling objectieve kennis te verkrijgen die bestaat uit generieke theorieën 
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(Wierdsma, 1999). Ik heb ook aangegeven dat in mijn perspectief organisatiekundig 
onderzoek onvoldoende mogelijkheden biedt om de complexiteit van veranderproces-
sen te begrijpen. Daarnaast heb ik veranderkundige en sociaal interpretatieve perspec-
tieven besproken. Ik heb het gehad over de boeiende inzichten die deze perspectieven 
kunnen bieden. Ook heb ik het gehad over de beperkingen van veranderkundige per-
spectieven om vraagstukken in veranderprocessen te begrijpen. In dit hoofdstuk ga ik 
in op de vraag welke methoden van onderzoek doen en manieren van analyseren van 
data behulpzaam zijn om complexiteit en interactie in veranderprocessen zichtbaar en 
begrijpelijk te maken.

7.2.1  Perspectief op organiseren en veranderen
Het perspectief dat ik in dit deel van de studie als uitgangspunt neem is dat van 
organiseren als in interacties ontstane mentale modellen. Deze mentale modellen 
geven richting aan keuzes in veranderprocessen en manieren van communiceren. Ik 
zie organiseren als communicatieprocessen van mensen die in continue interactie met 
elkaar zijn. Deze communicatieprocessen zijn er niet (louter) op gericht om informatie 
over te dragen, maar gebeuren altijd met een achterliggende bedoeling. We willen een 
bepaald effect hebben op degenen met wie wij communiceren. Mensen handelen en 
beïnvloeden elkaar terwijl ze samen in gesprek zijn (Kess, 1992; Taylor, 2003). Door 
communicatieprocessen ontstaan groepen of gemeenschappen van mensen die inten-
sief met elkaar communiceren. Mensen in deze gemeenschappen hebben elkaar vaak 
in meer of mindere mate nodig om het werk te kunnen doen en juist daarom is samen-
werking of interactie nodig. Mensen in zo’n gemeenschap delen bepaalde doelen en 
bepaalde manieren van denken en handelen. Ze hebben vaak een gemeenschappelijke 
oriëntatie en geven betekenis aan de wereld door ervaringen te delen en elkaar verha-
len te vertellen. Ze hebben hun eigen manieren van betekenis geven om de wereld te 
begrijpen (Taylor, 2003)26: In steeds doorgaande gesprekken met anderen binnen deze 
gemeenschappen worden steeds weer betekenissen gedeeld en nieuwe werkelijkheden 
gecreëerd.

Communicatie vindt niet plaats in een vacuüm, maar maakt deel uit van de con-
text waarin organiseren plaatsvindt. Communicatie tussen gemeenschappen wordt 
vaak gekenmerkt door een gebrek aan co-örientatie, waardoor interactie tussen die 
gemeenschappen lastig wordt (Taylor, 2003). Ook in deze gesprekken vindt betekenis-
geving en creatie van nieuwe werkelijkheden plaats, die kan resulteren in gedeelde, 
maar ook in conflicterende betekenissen. Op deze manier creëren mensen samen een 
organisatie en een omgeving, maar ook allerlei problemen en successen. Conflicten en 
verschil kunnen ervoor zorgen dat de bestaande perspectieven op de werkelijkheid, de 
mentale modellen, worden bevestigd en ervan uit deze werkelijkheidsbeelden wordt 
gehandeld. Het kan er ook voor zorgen dat verschillende werkelijkheidsbeelden meer
worden aangepast of volledig worden veranderd naar aanleiding van interactie tussen 
verschillende perspectieven, waarna er op een andere manier gehandeld kan worden. 
Via taal produceren, reproduceren en transformeren we dus organisaties, maar we 
creëren en bevestigen ook regels en routines (Hajer, 2000). Er ontstaat in en door deze 

26 Mensen in dergelijke gemeenschappen vormen communities of practice (Lave & Wenger, 1991), activity systems 
(Engeström, 1990). 
werksystemen (Hoebeke, 1994). of cognitive domains (Maturana, 1997). 
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interactieprocessen sociale structuur in de organisatie, zoals in de vorm van gedrags-
regels. Deze in interactie gecreëerde structuur beïnvloedt de manier waarop mensen 
in de organisatie handelen, maar zijn ook een resultaat van datzelfde handelen. Door 
ons handelen produceren en reproduceren we sociale structuren, zoals gedragsregels. 
Deze gedragsregels beperken vervolgens ons communiceren en handelen, maar maken 
het handelen op een bepaalde manier ook weer mogelijk (Giddens, 1984). Sociale 
structuur beïnvloedt het denken en handelen van mensen in organisaties en daarmee 
communicatie. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het anderen willen beïnvloeden om 
bijvoorbeeld hetzelfde te denken of te vinden, of om ervoor te zorgen dat een ander 
zich zo gaat gedragen als wij willen, binnen het geldende denkkader.

Als we willen begrijpen hoe er in organisaties wordt gedacht en gehandeld, kunnen 
we kijken naar hoe er in het organiseren wordt gecommuniceerd. Manieren van denken 
over organiseren en veranderen worden gecreëerd, maar ook gereflecteerd in teksten, 
conversaties en verhalen die mensen vertellen. In de volgende paragrafen ga ik eerst 
in op de rol van de reflectief handelingsonderzoeker in dit interactieve proces. Daarna 
beschrijf ik hoe, in dergelijke benaderingen, het proces van betekenisgeving aan con-
versatie werkt en op welke manier ik van deze inzichten gebruik heb gemaakt in dit 
derde deel van het proefschrift.

7.2.2  Organiseren als uiting in communicatieprocessen

Rol van de reflectief handelingsonderzoeker

In reflectief handelingsonderzoek speelt de onderzoeker een andere rol dan in tra-
ditioneel academisch onderzoek. De onderzoeker is niet de afstandelijke observator 
van veranderprocessen, maar is, met actoren in de organisatie, deelnemer aan het 
proces van onderzoek en betekenisgeving. Onderzoeker en actoren in de organisatie 
maken samen keuzes voor manieren van onderzoek, onderzoeken samen, geven samen 
betekenis aan gebeurtenissen en leren samen in een interactief proces. Samen proberen 
ze ambigue vraagstukken te begrijpen en de context van verandering, de verschil-
lende stemmen daarin en conflicten en spanningen zichtbaar te maken en te begrijpen 
(Boonstra, 2000).

Om de relaties tussen de verschillende betrokkenen in een veranderproces of een 
reflectief handelingsonderzoek te begrijpen, helpt het om die relaties te bekijken in 
de context van het geheel. In complexe veranderprocessen en in onderzoek daar-
naar, zijn immers altijd verschillende belanghebbers betrokken, elk met hun eigen 
wensen en ideeën, die in een bepaalde relatie tot elkaar staan. Ook de onderzoeker 
is belanghebber en deelnemer aan dat betekenisgevingproces, maakt deel uit van 
verschillende interpersoonlijke relaties in de organisatie en daarom óók van het geheel 
van de verandercontext dat uitgangspunt vormt voor de studie. We kunnen de manier 
waarop er wordt samengewerkt in onderzoek of in veranderprocessen en de vraagstuk-
ken die daarin ontstaan, begrijpen als we kijken naar het geheel van de context van 
organiseren en veranderen, waarin verschillende spelers betrokken zijn (X) en elk van de 
interacterende actoren (A en B). A, B en X zijn onderling afhankelijk. A en B maken 
deel uit van en creëren mede de context en de relatie tussen A en X, of tussen B en X, 
of tussen A en B kunnen we alleen begrijpen door te kijken naar de context als geheel 
van ABX (het ‘interpersoonlijke’). Daarnaast spelen mee de perspectieven en veronder-
stellingen die elk van deze actoren heeft op de situatie als geheel: Het perspectief van 
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persoon A op andere actoren (B) en op A’s relatie met die anderen, van persoon A op 
de context (X) en op de relatie met die context en het perspectief van persoon A op de 
relatie tussen de anderen (B) en de context (X). Daarnaast ook het perspectief van A 
op de manier waarop anderen (B) naar de context (X) kijken en de verwachting van A 
over hoe anderen (B) naar A en naar de relatie tussen A en de context (X) kijken (het 
‘intrapersoonlijke’, pox: person-other-context; zie Figuur 7.1; Van Beinum, Faucheux 
& Van der Vlist, 1996). Interactie tussen A en B vindt plaats ten overstaan van X, een 
derde persoon, meerdere personen, een derde betekenis of context. Zonder X zouden A 
en B in een vacuüm bestaan. ‘Als A met B praat is er tegelijkertijd interactie tussen A en 
X ten overstaan van B. Ieder van de betrokkenen is synchroon op meerdere manieren in 
gesprek, want is centrale actor èn derde’ (Van Dongen, De Laat & Maas, 1996: p186). 
Er is met andere woorden sprake van een triadische interact. Deze derde invloed kan 
niet pas later in ogenschouw worden genomen. Immers, A praat niet met X alsof hij 
met B voorlopig is uitgepraat, maar de context van onderzoek en van verandering 
omvat een verscheidenheid aan gelijktijdige en sequentiële relaties. Daarnaast kan 
elke actor vanuit andere interactiepatronen naar dezelfde situatie kijken, waardoor 
meerdere interpretaties van interactie mogelijk worden, die elkaar weer beïnvloeden 
(Van Dongen, De Laat & Maas, 1996).

Figuur 7.1: Context van reflectief handelingsonderzoek (Van Beinum, Faucheux & Van der Vlist, 
1996) p.186.

In onderzoek worden posities bepaald en keuzes gemaakt over de focus en doelen van 
het onderzoek, de aard van de context waarop het onderzoek is gericht, de methoden 
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die worden gebruikt om de doelen van het onderzoek te bereiken en de assumpties of 
veronderstellingen die worden gebruikt om de werkelijkheid te begrijpen en de rele-
vantie van de focus en de juistheid van de methoden te onderbouwen. In reflectief han-
delingsonderzoek gebeurt dit in een gezamenlijk proces tussen onderzoeker en mensen 
in de organisatie. Door die gezamenlijke betrokkenheid bij het onderzoeksproject in de 
context van de praktijk van organiseren en veranderen, ontwikkelen de kenmerken van 
deze elementen zich en vormen de context van organiseren, veranderen en gezamenlijk 
handelen. Door samen, in een interactief proces, de verandercontext te onderzoeken, 
wordt een basis gelegd voor een gedeeld perspectief tussen de betrokkenen in een 
reflectief handelingsonderzoek. Het biedt mogelijkheden om gezamenlijke waarden 
te creëren die de gezamenlijke zoektocht sturen. Zo’n gezamenlijk uitgangspunt 
maakt het gemakkelijker om assumpties te onderzoeken die ten grondslag liggen aan 
ieders perspectief op organiseren, veranderen en op (andere) actoren in organisaties. 
De dominante manier van denken en gedragspatronen en de ontstane vraagstukken 
rond samenwerking en verandering die daaruit resulteren, worden inzichtelijk als we 
verbanden tussen de context en de verschillende perspectieven bekijken en begrijpen 
hoe dit de manier waarop actoren denken en handelen, beïnvloedt. Op dezelfde manier 
kunnen we de betekenis die de onderzoeker en actoren in de organisatie geven aan het 
werken met de methodiek begrijpen om perspectieven op organiseren en veranderen 
in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld begrijpen 
waarom in een organisatie een perspectief op de methodiek bestaat als instrument of 
‘tool’ (methode) om de werkelijkheid van verandering in kaart te brengen met als doel 
daarop te sturen (focus), wanneer we ons daarbij realiseren dat dit gebeurt binnen een 
functionalistisch paradigma (assumpties), in de context van een strak gestuurde orga-
nisatie (context), met positioneel, rationeel en in termen van sturing en beheersing 
denkende managers (context van verandering).

In verband hiermee merk ik tijdens de onderzoeken in de case organisaties dat 
het gezamenlijk onderzoeken, reflecteren op veronderstellingen en samen leren in 
sommige organisaties gemakkelijker gaat dan in andere. Ik merk dat er in de ene 
organisatie meer vertrouwen is in elkaar en in mij als onderzoeker. In sommige case 
onderzoeken neemt iedereen in het onderzoeksproces als gelijkwaardig deelnemer 
deel aan het onderzoeksproces, ongeacht zijn of haar positie in de hiërarchie. In deze 
organisaties wordt het door de deelnemers aan het proces geaccepteerd als iemand 
twijfels en observaties over anderen of over het proces bespreekbaar maakt en wordt 
er samen nagedacht over hoe daar op een goede manier mee om kan worden gegaan. 
Feedback wordt hier gewaardeerd als iets dat een bijdrage levert aan het proces en 
aan de persoon en het wordt mogelijk om met elkaar op het proces en onze eigen 
veronderstellingen te reflecteren en samen te leren. Bestaande kennis van elk van de 
betrokkenen wordt gecombineerd en nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Feedback geven, 
samen reflecteren op wat er in onderzoek gebeurt en samen begrijpen en leren gaan 
in sommige organisaties naar verloop van tijd haast als vanzelfsprekend. Met andere 
woorden: in mijn perspectief (pox) is er tussen mijzelf en anderen, maar ook tussen elk 
van de anderen en de context meer vertrouwen, worden dingen bespreekbaar gemaakt 
en kan feedback gegeven worden en gezamenlijke reflectie en leren mogelijk worden. 
Dit proces verloopt in andere organisaties veel moeizamer en dat lijkt samen te hangen 
met de gang van zaken in de organisatie (de context), de interacties die plaatsvinden 
en de perspectieven van elk van de betrokkenen op de context en elkaar. Het hangt 
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ook samen met het perspectief op het onderzoek, zowel dat van de mensen in de orga-
nisatie als van mijzelf. Onderzoek is in deze organisaties veel minder een proces van 
mensen in de organisatie in samenwerking met de onderzoeker. Ik merk bijvoorbeeld 
soms dat er een zekere mate van hiërarchie in het onderzoeksproces aanwezig blijft, 
wanneer degenen in de onderzoeksgroep die hoger in de hiërarchie staan, het onder-
zoekswerk delegeren naar degenen lager in de hiërarchie. Hiërarchie in de onderzoeks-
groep reflecteert hiërarchie in de organisatie wanneer degenen hoger in de hiërarchie 
verwachten terugkoppeling te krijgen van degenen lager in de hiërarchie en zichzelf 
opwerpen als schakel tussen de onderzoeksgroep en het hoogste management. Ik merk 
dat wanneer het hoogste management bewust een positie buiten het onderzoeksproces 
inneemt, dit kan bijdragen aan een stroef verloop van het onderzoeksproces. Het 
onderzoeksproces in deze organisaties reflecteert de bestaande gang van zaken en als 
gevolg daarvan ontstaan er in dit proces dezelfde problemen als waar de organisatie 
mee kampt en is het bespreekbaar maken daarvan lastig. Interactie in onderzoek 
wordt een resultante van context en versterkt de gang van zaken in de organisatie en 
de vraagstukken die daaruit naar voren komen. In termen van het voorgaande is er in 
mijn perspectief tussen mijzelf (A) en anderen (B), maar ook tussen elk van de ande-
ren en de context (BX) weinig vertrouwen en zijn dingen lastig bespreekbaar te maken. 
Het gevoel dat ik hierbij heb (pox) is dat het onderzoeksproces (ABX) een reflectie is 
van de gebruikelijke interactieprocessen tussen verschillende actoren (B) binnen die 
specifieke context (X).

In het zevende hoofdstuk probeer ik, ook aan de hand van de resultaten uit de ana-
lyse, te begrijpen hoe dit komt en hoe het te maken heeft met de hierboven geschetste 
relaties tussen context, perspectieven en interactie tussen betrokkenen in reflectief 
handelingsonderzoek.

7.3  Analyse van context en perspectieven
In de vorige paragraaf heb ik geconcludeerd dat we de interactie in veranderproces-
sen en de vraagstukken die daarin ontstaan, het beste kunnen begrijpen als we kijken 
vanuit drie perspectieven:
1.  de context van organiseren, veranderen en gezamenlijk handelen (X),
2.  de interacterende actoren in veranderprocessen (A, B) en
3.   de perspectieven van deze actoren op andere actoren, op de verandercontext, op 

de manier waarop de ander naar de verandercontext kijkt en op de relaties tussen 
betrokken actoren en de verandercontext (pox; zie ook Figuur 7.1).

De assumpties van actoren in de organisatie over andere actoren, over de context van 
organiseren en veranderen en over de manieren waarop andere actoren die verander-
context en de relaties tussen de betrokkenen waarnemen, representeren de subjectieve 
interpretaties die zij hebben ontwikkeld op basis van hun ervaringen. Deze assumpties 
of overtuigingen beïnvloeden de manier waarop zij gebeurtenissen interpreteren, 
maar ook de manier waarop zij met anderen omgaan, veranderprocessen sturen en 
begeleiden. Actoren zijn steeds in interactie met anderen en delen dus deze assumpties 
vaak met een netwerk van mensen om hen heen (AB): een in interactie gecreëerde 
werkelijkheid. Door te handelen, creëren actoren (dus) ook hun eigen organisatie en 
verandercontext (X): een (objectief ervaren) gevolg van handelen. Assumpties worden 
daarmee, zoals eerder uitgelegd, een uitgangspunt voor vooraf vastgestelde rollen en 
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handelingsroutines, die een nieuwe context voor organiseren en veranderen en daar-
mee een ‘geobjectiveerde werkelijkheid’ vormen.

Zo wordt duidelijk hoe we de context van organiseren en veranderen kunnen zien als 
een gevolg van handelen in organisaties. Zoals eerder besproken komt deze tot uiting 
in teksten zoals documenten die verspreid worden over organiseren en veranderen, in 
de manieren waarop actoren praten over processen van organiseren en veranderen, in 
conversaties en verhalen. Ook de rolverdeling van actoren in het begeleiden en realise-
ren van verandering en de middelen en manieren die gekozen worden om verandering 
tot stand te brengen, zijn context: ze reflecteren de in het handelen gecreëerde context 
en daarmee de achterliggende assumpties van de handelende actoren. Manieren van 
denken over organiseren en veranderen worden immers gecreëerd maar ook gereflec-
teerd in taal, communicatieprocessen en in het handelen. Als we willen begrijpen hoe 
er in organisaties wordt gedacht en gehandeld, zullen we de perspectieven van actoren 
in interactieprocessen binnen de context als onderwerp van onderzoek moeten nemen. 
We kunnen alleen meer inzicht krijgen in interactieprocessen door zelf in interactiepro-
cessen te stappen. Participatief reflectief handelingsonderzoek biedt mogelijkheden om 
samen met de betrokken actoren de verandercontext te onderzoeken en te begrijpen en 
tegelijkertijd gezamenlijk te reflecteren op het eigen denken en handelen.

In de volgende paragrafen geef ik een toelichting op de manieren waarop ik teksten 
van gesprekken, documenten en interactieprocessen als uitgangspunt neem om te 
begrijpen wat er in veranderings- en onderzoeksprocessen gebeurt. 

7.3.1   Achterhalen van assumpties en achterliggende werkelijkheidsbeelden
Actoren in een organisatie hebben, zoals eerder besproken, op basis van hun ervaringen 
met elkaar, een bepaald beeld ontwikkeld van de organisatie, van de verandercontext 
en van elkaar. Zij hebben ook een bepaald beeld van de onderzoeker en van hoe de 
andere betrokkenen naar de verandercontext kijken. Ook de onderzoeker heeft, vanuit 
ervaringen en kennis die hij of zij meeneemt naar de organisatie, een eigen beeld van 
de actoren in de organisatie, van de verandercontext en van de manier waarop actoren 
in de organisatie naar de verandercontext kijken. Dit zijn subjectieve perspectieven, die 
beïnvloeden hoe onderzoeker en actoren in de organisatie met elkaar omgaan (Van Bei-
num, Faucheux & Van der Vlist, 1996). Elk van de actoren in veranderprocessen heeft 
zulke assumpties over anderen, over de verandercontext en over de manier waarop 
anderen die context interpreteren en begrijpen en hoe zij daarmee omgaan. Wij zijn 
ons niet altijd bewust van onze assumpties, maar assumpties sturen wel ons denken 
en handelen. Assumpties zijn de generatieve verklaringen die we geven aan bepaalde 
gebeurtenissen. Door assumpties te creëren, maken we van gebeurtenissen generieke 
oorzakelijke beweringen: ‘ze willen toch niks’, ‘ze luisteren toch niet naar ons’. Door 
assumpties uit teksten te lichten, kunnen we manieren ter discussie stellen waarop 
actoren in organisaties verbanden zoeken en daarop handelen. We kunnen achterhalen 
wat er gebeurt als mensen assumpties opnemen in de oorzakelijke verbanden die ze 
leggen vanuit de mentale modellen die hun handelen sturen. We kunnen zo ontdekken 
hoe mensen fragmenten uit verhalen samenvoegen in een oorzakelijke redenatie (Boje, 
2001), die het handelen stuurt en daarmee verwordt tot een gecreëerde ‘objectieve’ 
werkelijkheid.

Om de subjectieve en intersubjectieve werkelijkheden over organiseren en verande-
ren te achterhalen, moeten we ze eerst proberen te leren kennen en begrijpen. Om de 
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verandercontext te kunnen ‘lezen’ en begrijpen, kunnen we organiseren en veranderen 
zien als ‘tekst’, die niet alleen is geschreven, maar ook inzicht geeft in datgene wat 
mensen zeggen, wat daarachter zit en in datgene waarover niet wordt gesproken. 
We kunnen de geldende gedachten over organiseren en veranderen deconstrueren 
door te lezen hoe in organisaties, identiteiten, rollen en relaties, verhalen en rituelen, 
werkprocessen en veranderprocessen zijn geconstrueerd. Daartoe kunnen we assump-
ties achterhalen, maar bijvoorbeeld ook kijken naar hoe er wordt omgegaan met het 
werkproces en met verschillende groepen of hiërarchische lagen. We kunnen ook kijken 
naar datgene waar niet over gesproken wordt, of wat er hooguit zijdelings aan de orde 
komt.

Assumpties of werkelijkheidsbeelden zijn te achterhalen door te kijken naar die 
mensen, dingen of gebeurtenissen waar mensen onderscheid tussen maken, ofwel een 
‘dualiteit’ tussen creëren. Voorbeelden daarvan zijn uitspraken waarin hiërarchie naar 
voren komt, zoals directie – leidinggevenden - medewerkers, organisatie – omgeving, 
lijn – staf, oud personeel – jong personeel. Door teksten van actoren in veranderproces-
sen te onderzoeken op het voorkomen van assumpties, onderscheid of hiërarchie, kun-
nen we kijken naar hoe tekst bedoelt en niet, zoals gebruikelijk, naar wat tekst betekent, 
de inhoud van de boodschap. Zulk ‘onderscheid’ in een organisatie is te achterhalen 
door teksten te isoleren waarin de mythen, de visies en de propaganda van de organi-
satie zichtbaar worden. We zien het onderscheid ook als de taal die mensen gebruiken 
niet klopt met wat ze beweren te vinden of te doen, of conflicteert met het handelen 
zelf (Boje, 2001).

Verhalen
Taal geeft ons verschillende mogelijke manieren om naar mensen, organisaties en 
veranderen te refereren. Taal die wij gebruiken, is verbonden met ons perspectief op 
de werkelijkheid. Door deze perspectieven te onderzoeken, kunnen we begrijpen hoe 
wij gebeurtenissen ervaren en er over praten (Taylor & Van Every, 2000). Met andere 
woorden: door te kijken naar de narratieven of verhalen die mensen vertellen en 
waarin ze de relatie tussen gebeurtenissen en handelingen becommentariëren, kun-
nen we begrijpen hoe mensen betekenis geven aan gebeurtenissen. Een narratief is 
een beschrijving van een bepaalde situatie, een actie of een gebeurtenis en het gevolg 
daarvan voor de situatie. Narratieven kennen altijd een plot, bijvoorbeeld door een 
vorm van chronologie of causaliteit in het verhaal. Ze zijn de belangrijkste vorm van 
menselijke kennis en de belangrijkste manier van communiceren. Door narratieven 
associëren we, we brengen verschillende dingen met elkaar in verband. Narratieve 
analyse stelt ons in staat om gebeurtenissen, de betekenissen die mensen daaraan 
geven en gelijkenissen en verschillen tussen groepen te achterhalen. Verhalen zijn wat 
mensen zich na verloop van tijd nog weten te herinneren en door verhalen met elkaar 
te delen, leren we (Czarniawska, 1998). Ook onze ervaringen en ons geheugen van 
gebeurtenissen organiseren we vooral in de vorm van narratieven: verhalen, mythen, 
redenen om iets te doen of niet te doen etc. Narratieven vormen een soort basis voor 
de manier waarop wij onze omgeving en gebeurtenissen daarin begrijpen. Ze laten 
zien hoe wij in interactieprocessen, gebeurtenissen in onze omgeving creëren en de 
complexe gevolgen daarvan interpreteren.

We kunnen narratieven alleen begrijpen door te kijken naar het geheel van con-
versaties die in de organisatie plaatsvinden en hoe deze met elkaar te maken hebben, 
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maar dat geheel kunnen we andersom pas begrijpen door naar de betekenis van de 
afzonderlijke verhalen te kijken. Narratieven vergen daarom interpretatief werk. Ze 
ontvouwen zich over de tijd en leggen verbanden tussen bepaalde actoren in bepaalde 
omstandigheden. Daarmee lijken ze misschien alleen lokale kennis op te leveren, maar 
door naar de volgtijdelijkheid van de verhalen te kijken kunnen we wel generaliseer-
bare lessen trekken (Bruner, 1991; Taylor & Van Every, 2000): we kunnen leren hoe 
bijvoorbeeld denken en handelen van de ene actor of groep het denken en handelen 
van andere actoren of groepen beïnvloedt. Het analyseren van zulke verhalen helpt 
ons om redenaties, veronderstellingen en verbanden te achterhalen die bepalen hoe 
mensen handelen in veranderprocessen, welke keuzes ze maken en wat dit betekent 
voor veranderprocessen.

Assumpties
Boje geeft verschillende richtlijnen om de bedoeling van narratieven te deconstrueren. 
We kunnen letten op wie of wat aan de uiterste kanten van het verhaal staat, het 
onderscheid opzoeken, bijvoorbeeld tussen groepen actoren in de organisatie. Dit 
onderscheid helpt om vervolgens het verhaal te herinterpreteren naar wat het zegt 
over de processen, werkelijkheden en contexten in een organisatie. Om de hiërar-
chie, tegenstellingen en ongelijkheden in de organisatie te achterhalen, kunnen we 
zoeken naar degene wiens stem in de tekst niet wordt vertegenwoordigd of wordt 
ondervertegenwoordigd. Het gaat daarbij om de verhalen die niet gehoord worden 
en geen gewicht krijgen doordat ze gedomineerd worden door verhalen van de meest 
machtigen (Boje, 1995; 2001; Mumby, 1993; Mumby, 2000; Leonardi & Jackson, 2004; 
Hajer, 2000). Verhalen kunnen worden gebruikt door de top om bepaalde maatregelen 
tot onvermijdelijke werkelijkheid te maken en alternatieve verhalen te elimineren (Leo-
nardi & Jackson, 2004). Door te zoeken naar de keerzijde van het verhaal, datgene wat 
niet wordt weergegeven, kunnen we manieren van denken en handelen begrijpen die 
daaruit resulteren, kunnen we begrijpen wat dat betekent voor degenen die daarbuiten 
vallen en voor de interactie tussen deze groepen. Vervolgens kunnen we de plot in het 
verhaal achterhalen. De essentie daarvan wordt duidelijker zichtbaar als we de plot 
omdraaien. De laatste stappen zijn uitzonderingen zoeken die de regel of plot breken 
en het onuitgesprokene achterhalen door te kijken naar wat er tussen zinnen staat en 
niet wordt gezegd (Boje, 2001).

Kerncategorieën
De grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) biedt bruikbare inzichten om kwalitatieve 
data te analyseren. Uitgangspunt voor analyse is het transcript van de narratieven. Dit 
transcript wordt gecodeerd door labels toe te kennen aan (delen van) teksten. Naar-
mate meer tekst is gecodeerd, zijn categorieën van betekenissen in de data te ontdek-
ken. Deze categorieën zijn te ontdekken door teksten en labels steeds in betekenis met 
elkaar te vergelijken; ze worden gevormd uit groepen woorden met een soortgelijke 
betekenis en dus een soorgelijk label. Bij dit analyseproces moet de onderzoeker steeds 
terug in te tekst om teksten en betekenissen met elkaar te vergelijken en te hercoderen. 
Naarmate meer tekst is gecodeerd en het aantal categorieën toeneemt, kunnen cate-
gorieën aan elkaar en aan subcategorieën worden gerelateerd. Wanneer categorieën 
niet meer veranderen in het analyseproces en de relatie ertussen duidelijk is geworden, 
kunnen ze worden gerelateerd aan bepaalde kerncategorieën. Deze representeren het 
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fenomeen of vraagstuk dat wordt onderzocht dat zichtbaar wordt als alle data zijn 
geanalyseerd en relaties zijn gelegd. Vanuit een interpretatief perspectief speelt de 
interpretatie van de onderzoeker in de analyse en structurering een belangrijke rol. De 
kennis die de onderzoeker heeft van de context wordt gebruikt om categorieën te cre-
eren en expliciteren, geeft richting in het codeerproces en de onderzoeker kan steeds 
terugkijken naar de contextkennis om de uitkomsten van de analyse te valideren (vgl. 
Klein & Myers, 1999). In dit proefschrift combineer ik inzichten uit de grounded theory 
en narratievenanalyse zoals beschreven door Boje (Boje, 2001, 1995) om teksten te 
analyseren op veel voorkomende assumpties, onderscheid en hiërarchie. 

Causal loop diagrammen
Om oorzakelijke beweringen in teksten te analyseren, met andere woorden: de gebeur-
tenissen te achterhalen die een voorwaarde of oorzaak zijn voor andere gebeurtenissen 
die daarop volgen, kunnen we in narratieven zoeken naar verbanden die mensen 
leggen of zinspelingen die ze in hun narratief maken op het vervolg van de gebeurte-
nis waarover ze vertellen (Boje, 2001). In narratieven zitten dus allerlei indicatoren 
verborgen van oorzakelijke verbanden die mensen leggen. Om die verbanden tussen 
gebeurtenissen, perspectieven of interpretaties zichtbaar en bespreekbaar te maken, 
biedt de methodiek van causal loop diagramming bruikbare inzichten. Causal loop 
diagrammen geven inzichten in patronen van oorzaken en effecten en kunnen bijvoor-
beeld inzicht bieden in hoe interventies vanuit het management ‘weerstand’ kunnen 
veroorzaken of versterken en hoe oorzaken van vraagstukken eigenlijk zelf effecten zijn 
van ander handelen. Een causal loop diagram maakt het mogelijk om onderliggende 
mechanismen achter het handelen zichtbaar en begrijpelijk te maken. Uitgangspunt 
voor het causal loop diagram is de definitie van het vraagstuk dat we willen proberen 
te begrijpen met het diagram. Het diagram is te maken door ‘factoren’ te achterhalen 
die van invloed zijn op het vraagstuk en hier bondige, herkenbare en gemakkelijk te 
begrijpen labels aan te verbinden. De volgende stap is het leggen van verbanden tussen 
deze factoren, zodat de oorzakelijkheid van wat er gebeurt en daardoor het verhaal dat 
zich in de organisatie afspeelt, inzichtelijk wordt (Vermaak, 2003).

7.3.2  Wijze van analyseren
In deze studie heb ik er voor gekozen om narratieven over verandering te analyseren met 
behulp van inzichten en methodieken vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt 
was de context van reflectief handelingsonderzoek: de interacterende actoren in veran-
dering, hun onderlinge interacties en interacties met de verandercontext (Van Beinum, 
Faucheux & Van der Vlist, 1996). Survey feedback sessies, workshops, conferenties en 
andere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het onderzoek, waren context en 
aanleiding voor het tot stand komen van gesprekken tussen de betrokken actoren. Tijdens 
de gesprekken is letterlijk meegeschreven met wat er werd gezegd en alle gesprekken zijn 
direct na afloop van de bijeenkomsten uitgewerkt en geanalyseerd. Bij het analyseren van 
de narratieven zijn inzichten vanuit vier methodische perspectieven gecombineerd:
1.  In verhalen en gesprekken leert de lijn van het gesprek hoe bijvoorbeeld denken en 

handelen van de ene actor of groep het denken en handelen van andere actoren of 
groepen beïnvloedt. Dat stelt ons in staat om verbanden te achterhalen die bepalen 
hoe mensen handelen in veranderprocessen, welke keuzes ze maken en wat dit 
betekent voor veranderprocessen (vgl. Taylor & Van Every, 2000);
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2.  Deconstructie van niet ter discussie gestelde assumpties helpt om de subjectieve en 
intersubjectieve werkelijkheden over organiseren en veranderen te achterhalen. Dat 
kan door te kijken naar hoe in organisaties hiërarchie, identiteiten, rollen en rela-
ties, verhalen en rituelen, werkprocessen en veranderprocessen zijn geconstrueerd 
(Boje, 2001);

3.  Narratieven worden geanalyseerd door ze te coderen aan de hand van labels. 
Coderen en turven helpen om een of meer ‘kerncategorieën’ in data te ontdekken en 
om relaties die de deelnemers aan de narratief leggen tussen concepten, zichtbaar 
te maken. Kwalitatief onderzoeksmateriaal kan door op deze manier in zekere 
zin worden gekwantificeerd. De narratief is daarbij leidend en de analyse wordt 
gebruikt om theorie uit de data te destilleren volgens grounded theory-methoden 
(Glaser, 1978; vgl. Vermeulen, 2002);

4.  Causal loop modelling maakt ten slotte relaties tussen gevonden factoren zichtbaar 
in een circulair diagram (Vermaak, 2003). Teruggrijpen naar de lijn van het gesprek 
helpt om de volgtijdelijkheid van de relaties vast te leggen.

Met deze vier invalshoeken combineer ik methodieken vanuit verschillende weten-
schapsparadigma’s met als doel te komen tot brede kennis en inzichten en robuuste 
onderzoeksbevindingen (vgl. Weaver & Gioia, 1994; Schultz, 1996; Gioia & Pitre, 
1990; Denzin, 1970; Lincoln & Guba, 1985; Silverman, 1993). Alle gesprekken zijn 
uitgeschreven en door de tekst continu te lezen en herlezen, zijn er steeds delen van 
gesprekken geselecteerd voor analyse. Door het lezen en herlezen is de lijn van de 
gesprekken vastgesteld en werd inzicht gekregen in de redenaties en verbanden die 
de gesprekspartners leggen. Vervolgens zijn assumpties en werkelijkheidsbeelden over 
organiseren en veranderen geanalyseerd en ter toetsing met collega’s besproken. De 
gesprekken zijn gelabeld en onderverdeeld in kerncategorieën. Deze zijn gebruikt om 
per gesprek een causal loop te ontwikkelen. De individuele causal loops zijn middels 
collegiale toetsing met elkaar vergeleken. Dit heeft geresulteerd in de ontdekking van 
verschillende steeds terugkerende patronen. Integratie van deze patronen heeft uitein-
delijk geresulteerd in de constructie van tien algemene patronen, die in het negende 
hoofdstuk worden behandeld. 

Hieronder geef ik een voorbeeld van een gesprek tussen verschillende leden van 
één van de case organisaties in dit proefschrift. Het gesprek vond plaats over de 
perspectiefverschillen die naar voren kwamen uit profielen van verschillende groepen 
(managers en medewerkers) in de organisatie. Profielen van perspectieven laten onder 
meer een negatief perspectief zien van medewerkers op structuur en regelgeving in de 
organisatie en dit perspectief vormde aanleiding tot het gesprek. De deelnemers aan het 
gesprek zijn verschillende lijnmanagers, een lid van het hoger management (manage-
ment team) en een medewerker. Het voorbeeld illustreert hoe mensen in organisaties 
in interactie, op basis van subjectieve werkelijkheden of assumpties, gezamenlijk een 
nieuwe werkelijkheid creëren die het verdere handelen beïnvloedt.



231

Tabel 7.1: Labelen van narratieven: een gesprek uit één van de case organisaties

Deelnemer 
narratief

Narratief Labels

Leidinggevende ‘In de Focusgroepen waren de lijnen dusda-
nig strak dat er geen ruimte was. Vraag je af 
of, als de kaders minder strak waren 
geweest, er iets anders uit (de onderzoeks-
resultaten) was gekomen’.

Strakke lijnen, kaders (1)
Gevolg: weinig ruimte (2)

Leidinggevende ‘Bij de medewerkers is dat nog veel sterker 
negatief’

Medewerkers negatief over strakke 
lijnen, kaders (1)

Medewerker ‘Als je het werk kunt organiseren zoals je 
het zelf prettig vindt en iedereen prettig in 
zijn vel zit, werkt dat ..’

Zelforganisatie medewerkers prettig 
en werkt (3)

Verandermanager ‘Als je dat doet, hoe krijg je dan een goede 
groep?’

Betekent zelforganisatie minder 
goede groep? (omdraaien) (4)

Leidinggevende ‘Mensen de ruimte geven, kaders heb je 
sowieso’

Oplossing: ruimte geven (3)

Medewerker ‘Alles is voorgeschreven, ruimte is er niet’ Probleem: alles is voorgeschreven 
(2)
Gevolg: geen ruimte (2)

Leidinggevende ‘De komende jaren neemt dat toe, dan is er 
niet veel ruimte. Wat je alleen kunt doen is 
samen kijken naar hoe je dat verdeelt en 
inricht naar ieders tevredenheid’

Gevolg: weinig ruimte (2)
Oplossing: samen inrichten (3)

Verandermanager ‘Dat is al winst’ Beamen samen inrichten (3)

Leidinggevende ‘Denk je dan dat zelfsturing helpt?’ Twijfel aan zelfsturing (4)

Leidinggevende ‘Ja, maar je moet wel rekening houden met 
het niveau van mensen’.

Assumptie: niveau van mensen 
vormt probleem (4)

Leidinggevende ‘Voor veel mensen zal het een extra belas-
ting zijn’

Assumptie: Zelfsturing betekent 
belasting (4)

Leidinggevende en 
medewerker

‘Dat geloof ik niet’ Tegenspreken assumptie zelfsturing 
betekent belasting

Leidinggevende ‘Het hangt ervan af of je iemand hebt die 
zo’n groep goed kan organiseren. Eerder (i.e. 
in de Focusgroepen) was het ook een chaos.

Assumptie: Zelforganisatie betekent 
chaos (4)
Assumptie: Oplossing is organiseren 
(5)

Verandermanager ‘Het gaat dus pas goed als er een of twee 
leiders zijn die het proces goed sturen en 
begeleiden’.

Assumptie: Oplossing is sturing en 
begeleiding (5)

Verschillende men-
sen

‘Dat klopt’ Beamen assumptie oplossing is stu-
ring en begeleiding (5)

Uit de narratief in tabel 7.1 wordt duidelijk hoe in deze organisatie wordt geworsteld 
met sturingsvraagstukken die door de betrokkenen zelf worden gecreëerd. Het uitgangs-
punt voor dit deel van het gesprek dat werd gevoerd, was een context van te strakke stu-
ring en negatieve perspectieven van medewerkers daarop. Het management erkent dat 
de sturing te strak is en probeert in interactie tot gedachten voor verbetering te komen. 
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De conclusie waartoe zij komen, is dat er meer ruimte moet komen voor processen van 
zelforganisatie. Vervolgens komen de werkelijkheidsbeelden van de managers duidelijk 
naar voren wanneer zij concluderen dat mensen zelfsturing qua niveau niet aankunnen, 
een belasting zal betekenen voor mensen en tot chaos zal leiden. Deze assumpties wor-
den in interactie nog eens bevestigd wanneer het MT-lid concludeert dat er leiders nodig 
zijn die het proces goed begeleiden en sturen. De context van sturing wordt gecreëerd 
en nog eens bevestigd in interactie, wanneer iedereen deze gedachte beaamt.

Een tegenstelling wordt hier gecreëerd tussen de groep bestaande uit het MT-lid en 
de leidinggevenden enerzijds en medewerkers anderzijds: de narratief gaat over mede-
werkers en gaat uit van veronderstellingen van leidinggevenden over medewerkers. 
Dit duidt een scheiding aan tussen deze beide groepen in de organisatie en maakt de 
medewerkers tot de groep waarover beslist wordt vanuit de werkelijkheidsbeleving van 
het management. Hoewel er een medewerker aanwezig is bij het gesprek en protesteert 
tegen wat er wordt gezegd, komt deze stem nauwelijks aan bod in het vervolg van het 
verhaal. Tussen de zinnen door lezen we het werkelijkheidsbeeld ‘wij, het management, 
weten wat goed voor medewerkers en de organisatie is’ en de achterliggende gedach-
ten van een maakbare wereld die vorm krijgt door sturing, beheersing en controle. 
Een uitzondering op het plot vormt de ene leidinggevende die, met de medewerker, 
protesteert tegen het beeld dat wordt gecreëerd, ook al worden deze protesten in het 
verdere verloop van de narratief genegeerd. Ten slotte conflicteert datgene wat men 
zegt te willen doen, namelijk medewerkers ruimte geven voor zelforganisatie, met het 
handelen dat uit deze narratief zal volgen: meer sturing van medewerkers.

De labels in de rechterkolom kunnen worden omgezet in vijf ‘factoren’ die de bete-
kenis van de labels weergeven (zie Tabel 7.2).

Tabel 7.2: Vijf factoren die de narratief kenmerken

Sturingsprobleem: 
strakke lijnen en 
kaders voor mede-
werkers (1)

Gevolg: weinig 
ruimte voor mede-
werkers om werk 
in te richten en bij 
te dragen aan ver-
anderingen (2)

Oplossing: ruimte 
geven voor zelfor-
ganisatie (3)

Assumpties: zelfor-
ganisatie: leidt tot 
minder goede 
groep, chaos en 
belasting (4)

Oplossing is sturen 
en begeleiden (5)

Strakke lijnen, 
kaders

Weinig ruimte Zelforganisatie is 
prettig en werkt

Zelforganisatie 
betekent minder 
goede groep?

Oplossing is orga-
niseren

Medewerkers 
negatief over 
strakke lijnen, 
kaders

Gevolg: weinig 
ruimte

Oplossing: ruimte 
geven

Twijfel aan zelfstu-
ring

Oplossing is stu-
ring en begeleiding

Alles is voorge-
schreven

Gevolg: weinig 
ruimte

Oplossing: samen 
inrichten

Niveau van men-
sen vormt pro-
bleem

Beamen dat oplos-
sing is sturing en 
begeleiding

Samen inrichten Zelfsturing bete-
kent belasting

Zelforganisatie 
betekent chaos
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De factoren kunnen vervolgens worden weergegeven in een causal loop diagram, 
dat inzichtelijk maakt hoe de assumpties die onder managers leven, problemen rond 
sturing in stand kunnen houden of zelfs kunnen versterken. In het gesprek is het uit-
gangspunt de strakke sturing, die zich onder meer uit in strakke lijnen en kaders voor 
medewerkers (zie Figuur 7.2).

Figuur 7.2: Causal loop diagram: creatie van managementassumpties en ontstaan van sturings       -
vraagstukken

7.4  Werving van de cases en onderzoeksproces

7.4.1  Werving van de cases
In totaal is er in zeven case organisaties uit de profit sector, de non-profit sector en 
de overheid, op verschillende wijze onderzoek gedaan. Deze organisaties zijn een 
regiopolitiekorps, een schade expertisebureau, een Belastingdienst regiokantoor, een 
sociaal-culturele instelling, een ICT-sector van een verzekeringsorganisatie, een poli-
tieteam en een verkoop- en serviceorganisatie van deuren en laadsystemen. In elk van 
de organisaties is sprake van een tweede orde veranderproces. Organisatieleden zijn 
daarvan in elk van de organisaties op de hoogte en kunnen er een mening over geven. 
Tweede orde veranderprocessen zijn ingrijpende processen gericht op het verbeteren of 
veranderen van de organisatie of onderdelen daarvan, die gevolgen hebben voor het 
werk van organisatieleden.

De eerste contacten met de case organisaties zijn op verschillende manieren gelegd. 
Met het regio politiekorps en de belastingdienst werden contacten gelegd via studenten 
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aan masteropleidingen die binnen deze organisatie werkzaam waren. Met het schade 
expertisebedrijf en de IT sector werden contacten gelegd doordat managers door een 
publicatie op het internet en een door de onderzoekers verstrekte brochure (zie Bijlage 
2) geïnteresseerd was geraakt. In de sociaal culturele instelling werd tijdens een semi-
nar al gewerkt met de methodiek ‘Effectief veranderen’. Een van de managers van deze 
organisatie had ervaring opgedaan met het kleinschalig gebruik van de vragenlijst in 
de organisatie en was daardoor geïnteresseerd geraakt in grootschaliger gebruik van de 
methodiek. Met het politieteam werden contacten gelegd via een organisatie adviseur 
die tijdens een presentatie van een van de onderzoekers op een bijeenkomst van de 
Orde van Organisatie adviseurs geïnteresseerd was geraakt in de methodiek. Met de 
verkooporganisatie werden ten slotte de eerste contacten gelegd met de general mana-
ger op een door de onderzoekers in samenwerking met Sioo en de Baak georganiseerde 
conferentie, waarin de methodiek en de mogelijkheden daarvan aan bod kwamen. 

7.4.2  Het onderzoeksproces
In de casestudies heb ik gebruik gemaakt van multipele onderzoeksmethoden Reflectief 
handelingsonderzoek en naturalistic inquiry boden het uitgangspunt voor de onder-
zoeksaanpak. Verschillende onderzoeksmethoden en methodieken hebben bijgedragen 
aan een rijk beeld van vraagstukken in veranderprocessen. Documentenanalyses hebben 
een beeld gegeven van de context van de organisatie en de aard van de veranderingen. 
Gesprekken met organisatieleden gaven een indruk van de processen die zich hebben 
afgespeeld en de problematiek die wordt ervaren. In elk van de case organisaties zijn 
vragenlijsten gebruikt om inzicht te krijgen in perspectieven en perspectiefverschillen 
op organiseren en veranderen en legde overtuigingen van organisatieleden over het 
proces van veranderen en gehanteerde veranderstrategieën bloot. Perspectieven en 
perspectiefverschillen zijn besproken met verschillende betrokken organisatieleden in 
workshops, teamdagen, mini-conferenties en feedbackbijeenkomsten. Deze boden rijke 
en boeiende inzichten in assumpties van actoren in veranderprocessen en in manieren 
van interacteren met elkaar. Samenwerking in onderzoeksgroepen en dagboeken met 
observaties, twijfels en opmerkelijkheden die ik zelf bijhield droegen bij aan reflectie 
op zowel vraagstukken in veranderingen als op het onderzoeksproces en methoden 
om te komen tot een context waarbinnen actoren met elkaar in gesprek kunnen over 
veranderingen. Tesamen hebben de documentenanalyses, gesprekken, uitkomsten 
van vragenlijsten, interactieve besprekingen, besprekingen in onderzoeksgroepen en 
dagboeken geresulteerd in een gedetailleerde beschrijving van de verandercontext: de 
context van organiseren, veranderen en gezamenlijk handelen, de interacterende acto-
ren in veranderprocessen en de perspectieven van deze actoren op andere actoren, op 
de verandercontext, op de manier waarop de ander naar de verandercontext kijkt en op 
de relaties tussen betrokken actoren, volgens reflectief handelingsonderzoek (Boonstra, 
2000; Van Beinum, Faucheux & Van der Vlist, 1996).

In de eerste studies heb ik vooral samen met opdrachtgever(s) nagedacht over het 
gebruik van de onderzoeksmethodiek, het bespreken van profielen en de achter deze 
methodiek liggende principes. In latere samenwerkingsverbanden is steeds meer samen 
met een groep van verschillende organisatieleden onderzoek gedaan en nagedacht over 
de mogelijkheden voor het bespreekbaar maken van perspectieven. De eerste gedach-
ten voor samenwerking in onderzoek werden uitgewerkt in een globale schets van de 
aanpak. Daarin werd een gedachtenlijn voor samenwerking in onderzoek geschetst 
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en werden gedachten besproken voor het bespreekbaar maken van perspectieven op 
organiseren en veranderen met mensen in de organisatie. Meestal werd gestart met ori-
enterende gesprekken om inzicht te krijgen in perspectieven van organisatieleden op de 
organisatie en de veranderingen van verschillende betrokkenen in het veranderproces. 
Met mensen in gesprek gaan bood mijzelf de mogelijkheid om verschillende mensen te 
leren kennen, inzicht te krijgen in de groepen in de organisatie en hun perspectieven 
op de verandering en in manieren van met elkaar omgaan en samenwerken.

Vragenlijsten werden in de meeste gevallen ingevuld tijdens gezamenlijke bijeen-
komsten die soms speciaal werden georganiseerd. In andere gevallen werd aangesloten 
bij personeelsbijeenkomsten of werkbesprekingen. Over het algemeen werden onder-
zoek en vragenlijsten door de leden van de onderzoeksgroep geïntroduceerd. De lijsten 
werden verwerkt en geanalyseerd aan de Universiteit van Amsterdam. Perspectieven 
van organiseren en veranderen uit de lijsten werden daarna eerst besproken door de 
leden van de onderzoeksgroep. Samen werd er nagedacht over de manier waarop de 
resultaten met de organisatieleden besproken konden worden. In het schade experti-
sebureau is door de directie besloten dat de resultaten in eigen beheer teruggekoppeld 
zouden worden. In de overige organisaties is voor verschillende manieren van delen 
van onderzoeksbevindingen gekozen, variërend van relatief expertmatige manieren van 
terugkoppeling tot interactieve onderzoeks- en interpretatievormen. In het volgende 
hoofdstuk geef ik een gedetailleerde beschrijving van de verandercontext binnen de 
cases en ga ik nader in op de wijze van onderzoeken. Ik reflecteer op de inzichten die 
de beschrijving van de verandercontext heeft opgeleverd en op de methodologische 
inzichten die het werken met reflectief handelingsonderzoek en survey feedback heb-
ben opgeleverd. In hoofdstuk 9 volgt de analyse van narratieven.




