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Hoofdstuk 8

Schets van het onderzoeksveld en 
analyse van zeven casestudies
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8.1 Inleiding: zeven organisaties in verandering
In dit achtste hoofdstuk komen het voorgaand besproken onderzoeksperspectief en 
de methodieken tot uiting in een bespreking van zeven case organisaties verwikkeld 
in veranderprocessen. Het hoofdstuk dient meerdere doelen. Het betreft meervoudige 
casestudies van veranderprocessen. Het biedt inzicht in de processen achter patronen 
en perspectiefverschillen en ondersteunt daarmee de interpretatie van de bevindingen 
uit het eerste deel van de studie. Het vormt een toetsing, nadere analyse en verdieping 
van de inzichten uit de survey door andere methodieken toe te passen. In methodisch 
opzicht fungeert het hoofdstuk als toepassing van reflectief handelingsonderzoek 
door reflectie op verschillende mogelijke toepassingen van survey feedback. Daarmee 
betreft het een exploratie van toepassingsmogelijkheden van de methodiek van survey 
feedback in reflectief handelingsonderzoek. Ook dient het om de geldigheid van 
de verklaringen en bevindingen uit de eerste vijf hoofdstukken van het proefschrift 
inzichtelijk te maken. Inzichten uit de case studies dienen om bevindingen te kunnen 
verklaren vanuit de context waar die in de survey mist. Ook bieden de case studies de 
mogelijkheid om een context te achterhalen voor diepgaande analyse van interactiepa-
tronen tussen actoren in veranderende organisaties. Ten slotte bieden de inzichten een 
bijdrage aan verbetering van veranderprocessen.

Vijf van de in dit proefschrift geformuleerde doelstellingen staan in het hoofdstuk 
centraal:
1.  Nader inzicht verkrijgen in keuzes van verandermanagers in veranderprocessen 

voor een specifieke aanpak van verandering;
2.  Nader inzicht verkrijgen in perspectieven en perspectiefverschillen van actoren in 

veranderprocessen op veranderaanpakken, veranderstrategieën en verandercontex-
ten;

3. Nader begrip verkrijgen van het moeizame verloop van veranderprocessen;
4. Herkennen en hanteren van lastige vraagstukken in veranderprocessen;
5.  Komen tot een perspectief voor verbetering van veranderprocessen door ontwikke-

ling van methodische inzichten die kunnen bijdragen aan verbetering, waaronder 
toepassing van survey feedback als hulpmiddel in handelingsonderzoek.

Ik probeer in het hoofdstuk om de samenhang tussen de aard en aanpak van verande-
ringen en de perspectieven van de leidende actoren in veranderprocessen inzichtelijk 
te maken en op deze manier het vaak moeizame verloop van veranderprocessen beter 
te begrijpen. Daarnaast behandel ik manieren van en ervaringen met het werken met 
reflectief handelingsonderzoek en survey feedback in de case organisaties. Vanuit 
deze ervaringen reflecteer ik op de bruikbaarheid van verschillende benaderingen van 
survey feedback en reflectief handelingsonderzoek om lastige vraagstukken in veran-
derprocessen te herkennen en hanteren. Ook zoek ik naar verbanden tussen manieren 
van werken met survey feedback en manieren van organiseren en veranderen in organi-
saties en perspectiefverschillen tussen actoren in veranderprocessen. Deze bieden meer 
inzicht in oorzaken van het moeizame verloop van veranderprocessen. De inzichten uit 
de cases gelden als context van waaruit patronen resulterend uit narratievenanalyse te 
begrijpen zijn.

In het hoofdstuk komen 7 case organisaties aan bod: een regiopolitiekorps, een 
schade expertise bureau, een Belastingdienst regiokantoor, een sociaal-culturele 
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instel ling, een ICT-sector van een verzekeringsorganisatie, een regiopolitieteam en een 
verkooporganisatie van laad- en lossystemen. In de paragrafen 8.2 tot en met 8.8 
komen deze 7 cases respectievelijk aan bod. De zeven case organisaties zijn in de 
volgorde van machts- en planmatige strategieën tot interactieve strategieën en van 
een sceptisch patroon tot en met een innovatief patroon beschreven. Ook de aanpak 
van het onderzoek en de survey feedback kent een bepaalde volgorde. In de eerste 
cases is de onderzoeksaanpak relatief expertmatig en is interpretatie van bevindingen 
voorbehouden aan de top van de organisatie en mijzelf. In latere cases worden zowel 
de aanpak als de interpretatie van bevindingen steeds interactiever van aard. Ik begin 
elke case met een beschrijving van de organisatie en de veranderingen die daar binnen 
spelen. Ik beschrijf de vraagstukken die er binnen de organisatie leven. Vervolgens 
komen de aanpak van het onderzoek aan de orde en de belangrijkste resultaten aan de 
hand van profielen van organiseren en veranderen. Ik eindig elke casebeschrijving met 
een weergave van de manier waarop resultaten al dan niet bespreekbaar zijn gemaakt 
met actoren in de organisatie. Mijn eigen positie als onderzoeker komt aan de orde in 
de visie op de methodiek van handelingsonderzoek en survey feedback in elk van de 
organisaties. In tekstboxes geef ik bij elke paragraaf een reflectie op de verandercon-
text, de aanpak van veranderingen en de onderzoeksmethode. 

8.2  Regiopolitiekorps
Het korps bestaat uit meer dan 1000 medewerkers en wordt geleid door de bestuurlijke 
driehoek bestaande uit korpschef, burgemeester en hoofdofficier van justitie. Binnen 
de organisatie geven de korpschef en de plaatsvervangend korpschef leiding aan 
het korps. Het korps is regionaal georganiseerd in districten en basiseenheden voor 
gebiedsgebonden politiezorg, verspreid over de provincie. Apart van deze eenheden 
zijn er specialistische afdelingen gericht op verkeer, milieu, criminaliteit, vreemdelin-
genzaken, openbare orde en bijzondere wetten. Het korps streeft naar veiligheid en 
leefbaarheid, kwaliteit van dienstverlening, maatschappelijke integriteit en openbare 
orde. Daartoe wordt gestuurd op resultaten en worden taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden toegedeeld naar de leidinggevende niveaus.

8.2.1  Veranderingen
In 1998 concluderen het landelijke korpsbeheerdersberaad, het hoofdofficierenberaad 
en de Raad van Hoofdcommissarissen in de brief ‘Visie van de Politie’ aan de kabinets-
formateur dat er een gebrek wordt ervaren aan aansluiting van de aanpak van politie 
organisaties bij de veranderde, gesegmenteerde en anoniemer geworden samenleving. 
De ervaring is dat de verwachtingen van de burger ten aanzien van de dienstverlening 
van de politie zowel kwantitatief als kwalitatief zijn toegenomen. Politiewerk is veelzij-
diger en complexer geworden. Hierbij past een probleemgerichte aanpak op basis van 
netwerken.

Naar aanleiding van deze signalering concludeert de korpsleiding van het regio-
politiekorps dat de nieuwe organisatie onvoldoende aansluit bij de ‘trends’ in de 
bestuurlijke en maatschappelijke omgeving en de daaruit veranderende vraag naar 
meer en betere resultaten. Een reorganisatie een aantal jaren heeft weinig bijgedragen 
aan verbetering. Een evaluatie van het primaire proces door de korpsleiding brengt 
hen tot de overtuiging dat de aansturing van de organisatie kan worden verbeterd. De 
opvatting is dat herkenbare politiezorg tot op wijk-, buurt- of dorpsniveau nodig is om 
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de politie weer dichter naar de burger te brengen. De kwaliteit in diverse werkproces-
sen kan worden verbeterd. Een grootschalige reorganisatie wordt gestart die bijna alle 
leden van de organisatie raakt. De door de korpsleiding uitgezette koers benadrukt
●  Een gerichtheid van het korps op de omgeving;
●  Uitbouw van een meer procesgerichte benadering;
●  Verbetering van leiderschap;
●  Stimulering van individuele verantwoordelijkheden;
●  Stimulering van innovatie en creativiteit;
●  Verhoging van de flexibiliteit
●  Verbetering van communicatie en betrokkenheid;
●  Een meer preventieve dan de voorheen vooral reactieve werkwijze27

Dit wenst de korpsleiding te bereiken door middel van een dienstbaar, rechtvaardig, 
streng, kwalitatief, integer en professioneel optreden. Een van de veranderingen in 
het kader van de reorganisatie is gericht op de verdere professionalisering van de 
noodhulp. Een door de korpsleiding geformeerde projectgroep gaat aan de slag met 
een nieuwe inrichting van de noodhulp.

De nieuwe inrichting van de noodhulp heeft als doel:
●   De samenwerking tussen disciplines te stimuleren met als doel de onderlinge cohe-

sie en de flexibiliteit van de organisatie te bevorderen;
●  De roosterbelasting van de medewerkers van basiseenheden beter te spreiden;
●  De formatie van basiseenheden meer toe te snijden op werkdruk.

De korpsleiding verwacht in de beginfase van het proces dat de betrokkenheid en ver-
binding tussen medewerkers van verschillende disciplines door de nieuwe organisatie 
van het werk zal toenemen. Het plan betekent onder meer dat medewerkers uit verschil-
lende afdelingen en disciplines buiten de eigen werkplek zullen moeten samenwerken 
en medewerkers uit specialistische diensten vooral buiten kantooruren zullen moeten 
gaan bijdragen aan werkzaamheden die voorheen voorbehouden waren aan de basis-
eenheden. Dit betekent dat er gereisd moet worden van werkplek naar werkplek en de 
werktijden verbreed zullen worden. Ook kunnen in de beginfase eventuele problemen 
optreden in de samenwerking tussen medewerkers uit verschillende disciplines, met 
de roostering van de diensten en rond de noodzaak tot opleidingsinvesteringen voor 
bepaalde medewerkers om de noodzakelijke vaardigheden te verkrijgen en behouden.

Een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers laat zien dat medewerkers negatief 
naar de veranderingen in het werk kijken. Mede op grond daarvan leven er vragen bij de 
korpsleiding over de beleving van medewerkers van de reorganisatie, hun visies op de 
manier waarop de nieuwe organisatie van de noodhulp tot stand komt en de gevolgen 
die medewerkers van verschillende disciplines van de veranderingen verwachten. De 
vraag ontstaat naar zicht op de beleving van de veranderingen, de aanpak en voortgang 
van de veranderingen en eventuele verbeterpunten. De uitkomsten van een onderzoek 
naar de beleving van medewerkers zouden volgens een lid van de korpsleiding en de 
portefeuillehouder noodhulp zonodig tot vervolgactiviteiten leiden: door discussie over 
de resultaten wil de korpsleiding zoeken naar oplossingen voor belemmeringen.

27  Bron: Inrichtingsplan Regiopolitie (regionaam), 2000
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8.2.2  Aanpak van het onderzoeksproces
De aanleiding tot dit onderzoek waren vraagstukken bij de korpsleiding van de 
organisatie rond de perspectieven van leidinggevenden en medewerkers op het veran-
derproces. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met twee studenten aan 
een postdoctorale masteropleiding. Naar aanleiding van gesprekken met een lid van de 
korpsleiding, de portefeuillehouder en de leden van de projectgroep die de verande-
ringen uitvoeren, wordt een plan van aanpak voor het onderzoek geschreven. Om een 
eerste beeld te vormen van de organisatie, de veranderingen, de vraagstukken en de 
perspectieven die er op de vraagstukken leven, voeren leden van de onderzoeksgroep 
enkele verkennende gesprekken met medewerkers van de bij het proces betrokken 
disciplines en met de chefs. Ook wordt de vragenlijst aangepast aan de context binnen 
de politie organisatie en besproken met een aantal organisatieleden.

Vanwege de uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek gebleken onvrede 
over de veranderplannen en de wijze waarop deze plannen uitgedacht en ingevuld 
worden, maakt de projectgroep een ronde van 21 voorlichtingsbijeenkomsten door de 
gehele regio. Bij een aantal van deze bijeenkomsten is een lid van de korpsleiding of de 
portefeuillehouder noodhulp aanwezig. Het doel van deze bijeenkomsten is om mede-
werkers meer te betrekken bij de invulling van de veranderingen: ”De veranderingen 
gaan door, maar de invulling doen we samen”. De achterliggende gedachte van deze 
slogan was dat de invoering van de veranderingen weliswaar vaststond, maar dat er 
voldoende ruimte zou zijn voor inbreng en bijsturing. Tijdens de bijeenkomsten stelt 
de projectgroep verschillende inhoudelijke vragen over randvoorwaarden voor een 
goede uitvoering van de nieuwe werkzaamheden. De vragen worden direct in groepen 
beantwoord of meegegeven met het verzoek de antwoorden te retourneren. Er wordt 
tijdens de sessies stevige kritiek geleverd op de plannen en af en toe lopen de emoties 
flink op.

Om een hoge respons te kunnen behalen, worden de vragenlijsten tijdens deze 21 
bijeenkomsten uitgezet onder alle betrokkenen. Na afloop van de sessie of tijdens pau-
zes worden de vragenlijsten uitgedeeld en kort toegelicht en wordt de vertrouwelijk-
heid van het onderzoek benadrukt. De lijsten worden ter plekke ingevuld, verzameld 
en meegenomen voor verwerking. In totaal woonden 440 medewerkers de bijeenkom-
sten bij. Deze medewerkers waren afkomstig uit de basiseenheden en onderdelen die 
een bijdrage zouden moeten gaan leveren aan de nieuwe manier van werken. Van deze 
groep van 440 medewerkers hebben 351 medewerkers de vragenlijst ingevuld, een res-
pons van 80 procent. In totaal zullen ongeveer 650 medewerkers een bijdrage moeten 
gaan leveren aan de nieuwe manier van werken (waardoor de respons zo’n 54 procent 
van het totaal aantal betrokken medewerkers uitmaakt).
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8.2.3 Perspectieven op veranderproces
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Figuur 8.1: Perspectieven regiopolitiekorps

De resultaten tonen duidelijke perspectiefverschillen tussen de korpsleiding (KL; Figuur 
8.1, linker afbeelding) en de medewerkers (Figuur 8.1, rechter afbeelding). Volgens 
medewerkers wordt de organisatie gekenmerkt door een vrij strakke structuur met 
strakke regels en voorschriften voor het werk. Er is weinig vrijheid om het werk naar 
eigen inzicht in te vullen. Medewerkers ervaren de cultuur van de organisatie evenmin 
als positief en signaleren veel politiek gedrag en gerichtheid op eigen belangen. Posi-
tiever zijn ze over hun werk en over de manier waarop hun eigen leidinggevende hen 
begeleidt. Wat veranderen betreft is medewerkers niet duidelijk wat de bedoeling van 
de veranderingen eigenlijk is. De aanpak wordt negatief gewaardeerd, met uitzondering 
van de manier waarop de projectgroep en de eigen leidinggevende de veranderingen 
begeleiden: hierover zijn medewerkers gematigd positief. De uitkomstverwachting is 
laag, evenals de steun en inzet van medewerkers voor de veranderingen. 

Het perspectief van de KL op zowel de organisatie als de manier waarop zij zelf 
veranderingen stuurt en begeleidt, is heel anders. De KL vindt de koers en doelen van 
de organisatie helder en staat daar achter. Technologie, cultuur, leidinggeven, werk en 
politieke relaties worden positief geëvalueerd. Alleen over de structuur van de organisa-
tie is de korpsleiding gematigd. De veranderkoers is duidelijk. De informatie die wordt 
gegeven over veranderingen is duidelijk en goed en de timing van de veranderingen is 
goed. De KL vindt dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd voor de veranderingen 
bij de mensen in de organisatie, de eigen rol als verandermanagement wordt goed ver-
vuld en de projectgroep begeleidt de veranderingen redelijk. De uitkomstverwachting 
van veranderingen is hoog, evenals de steun en inzet voor veranderen. Het enige pro-
bleem dat wordt gesignaleerd is de verandering van systemen. De KL is tevreden over 
hetgeen ze heeft gepresteerd. Het perspectief van de projectgroep op de organisatie ten 
slotte (niet afgebeeld) blijkt gematigd negatief. Projectgroepleden signaleren vraag-
stukken in de strakke structuur van de organisatie en in de bestaande cultuur. Ook het 
perspectief op de veranderingen is negatief: projectgroepleden signaleren problemen 
met verandering van systemen, ze signaleren spanningen in de organisatie naar aan-
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leiding van veranderingen en beoordelen de timing van veranderingen als niet ideaal. 
Over de overige kenmerken van het proces zijn projectgroepleden gematigd positief.

Box 8.1: Reflecties op context en aanpak
 De organisatie kent een sterk hiërarchische structuur met een zware nadruk op de 
rol van de top. Ze wordt gekenmerkt door een functionele indeling die zich uit in 
een scheiding naar specialismen. Veranderingen worden ingegeven door de top en 
grootschalig geïmplementeerd. Dat roept het beeld op van een beheersingsgerichte 
bureaucratie. 
 Deze context van verandering blijkt consistent met de wijze waarop veranderingen 
worden aangepakt. De veranderaanpak is projectmatig: een door de top geformeerde 
projectgroep implementeert het door de top uitgewerkte model. Verandering en 
uitvoering van veranderingen zijn beperkt tot de top en de projectgroep, interactie 
met medewerkers vindt niet plaats. Hierdoor wordt de scheiding tussen denken en 
uitvoeren en het werkelijkheidsbeeld van verandering als een maakbare entiteit geïllu-
streerd, hoewel het om processen rond het realiseren van een nieuwe werkwijze gaat. 
De veranderingen zijn op medewerkers gericht, er wordt over medewerkers beslist en 
veranderingen reflecteren een scheiding tussen de top en medewerkers. Een scheiding 
tussen denken en doen en gebrek aan interactie noodzaakt de top en projectgroep 
tot overdracht, informeren en het ‘verkopen’ van veranderingen aan medewerkers. 
Dat leidt tot een behoorlijk perspectiefverschil tussen medewerkers en top op 
veranderingen en tot flinke discussies. Medewerkers blijken erg negatief en emotioneel 
over de veranderingen in het werk en de wijze waarop ze tot stand komen. Wanneer 
we de inzichten uit het onderzoek bespreken met de KL en de projectgroep, krijgen 
we de indruk dat er ook een patroon van overdracht in plaats van interactie bestaat 
van de top naar de projectgroep. De projectgroep is als het ware ‘losgekoppeld’ van 
de KL. Beide wijzen naar elkaar als aanleiding en oorzaak van problemen. De veran-
derstrategie is gebaseerd op een planmatige expertaanpak vanuit positiemacht. Het 
bijbehorende veranderpatroon is sceptisch onder medewerkers.

8.2.4  Survey feedback en dialoog
Na de data analyse worden de resultaten besproken met de projectgroep en de korps-
leiding in twee aparte bijeenkomsten. Het eerste gesprek vindt plaats met de project-
groep. De projectgroepleden zijn door de korpsleiding verantwoordelijk gemaakt voor 
de realisatie van de veranderingen. Zij bevinden zich als verantwoordelijken voor de 
uitvoering van veranderingen in een lastige positie gezien de negatieve perspectieven 
van organisatieleden. Om die reden willen we eerst met hen in gesprek. We willen met 
hen van gedachten wisselen over hoe we met de korpsleiding in gesprek kunnen gaan 
over de perspectieven en de betekenis daarvan voor het proces en voor de rollen van 
verschillende betrokkenen. Tijdens het gesprek leggen we de resultaten eerst kort uit. 
Daarna volgt er een gesprek over de betekenis van de resultaten. Hoewel projectgroep-
leden aangeven dat de situatie volgens hen de afgelopen weken ten goede is gekeerd, 
zijn ze zichtbaar ontdaan over de resultaten. Het gesprek dat we met hen voeren, 
illustreert de angst dat de korpsleiding het project zal stopzetten. 
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De tweede bijeenkomst vindt plaats met de korpsleiding. De korpsleiding heeft 
een aantal bijeenkomsten gepland om met het middenkader in gesprek te gaan over 
de veranderingen. Daarom besluiten we het gesprek met de korpsleiding plaats te 
laten vinden vóór deze bijeenkomsten. Onze bedoeling is om de korpsleiding inzicht 
te geven in de context waarin veranderingen plaatsvinden, zicht te geven op perspec-
tiefverschillen tussen betrokken actoren op veranderen, het lastige parket waarin het 
middenkader verkeert te schetsen en om samen verschillende mogelijke manieren om 
met het middenkader in gesprek te gaan, door te nemen. Ook willen we met de korps-
leiding in gesprek over de vraag hoe om te gaan met de uitkomsten en de verschillende 
perspectieven op organiseren en veranderen. De presentatie van de perspectieven op 
organiseren en veranderen wordt door mijzelf gedaan. Ik word daarbij aangevuld en 
ondersteund door de leden van de onderzoeksgroep. De betekenis van de resultaten 
wordt tijdens de presentatie besproken. Daarna volgt er, op basis van drie mogelijke 
scenario’s die door de onderzoeksgroep zijn uitgeschreven, een gesprek over hoe de 
korpsleiding met het middenkader het gesprek aan zou kunnen gaan over de resultaten 
uit het onderzoek en de perspectiefverschillen op organiseren en veranderen. De drie 
scenario’s luiden: “Ongewijzigd doorgaan met het project”, “Veranderproces aanpas-
sen” en “Inhoud en veranderproces aanpassen”. Ook de korpsleiding blijkt ontdaan 
na de presentatie en zelfs boos op ons te zijn vanwege het negatieve nieuws dat we 
brengen en de wijze van terugkoppelen van resultaten.

Box 8.2: De scenario’s
”Ongewijzigd doorgaan met het project” 
 Wij hebben als korpsleiding kennis genomen van de resultaten van de gesprekken die 
door de projectgroep zijn gevoerd met de medewerkers van de basiseenheden en 
de door iedereen ingevulde vragenlijsten. Wij begrijpen dat deze veranderingen een 
ingrijpend proces vormen dat erg leeft en veel losmaakt. Wij hebben begrip voor de 
problemen die jullie hebben met de veranderingen en om jullie daarin tegemoet te 
komen hebben we de datum van de invoering verschoven naar begin oktober. Wij 
zijn bereid om het concept op details aan te passen, maar hebben geen andere keuze 
dan door te gaan met de plannen zoals die er op dit moment liggen. Wij willen deze 
sessie gebruiken om met jullie door te nemen hoe de veranderingen ingevoerd zullen 
moeten worden en horen graag van jullie op welke detailpunten er desnoods nog 
aangepast moet worden. 

 “Veranderproces aanpassen” 
 Wij hebben als korpsleiding kennis genomen van de resultaten van de gesprekken 
die door de projectgroep zijn gevoerd met de medewerkers van de basiseenheden 
en de door iedereen ingevulde vragenlijsten. Wij begrijpen dat deze veranderingen 
een ingrijpend proces vormen dat erg leeft en veel losmaakt. Wij begrijpen dat wij 
de beoogde veranderingen niet erg handig hebben aangepakt. Wij begrijpen ook dat 
we vooral zijn uitgegaan van onze eigen ideeën en onze blauwdruk hebben opgelegd. 
Het is in dit korps ook over het algemeen gebruikelijk geweest om veranderprocessen 
op deze manier aan te pakken, maar we zien in dat deze manier tot veel ontevreden-
heid leidt en tot een minder goede noodhulp zou kunnen leiden. Wij hebben daarom 



245

  besloten het project stop te zetten om vervolgens samen met jullie na te denken over 
een andere aanpak. Het uitgangspunt is wat betreft de korpsleiding dat jullie en de 
medewerkers volledig participeren. We willen in deze bijeenkomst graag met jullie van 
gedachten wisselen over hoe we veranderprocessen in het algemeen en dit proces 
specifiek, samen kunnen aanpakken en invullen. 

“Inhoud en veranderproces aanpassen”
 Wij hebben als korpsleiding kennis genomen van de resultaten van de gesprekken die 
door de projectgroep zijn gevoerd met de medewerkers van de basiseenheden en de 
door iedereen ingevulde vragenlijsten. Wij begrijpen dat de regionale noodhulp een 
ingrijpend proces is dat erg leeft en veel losmaakt. We hebben geen mogelijkheid om 
de invoering van de regionale noodhulp af te blazen. Maar wij nemen jullie argumenten 
en suggesties serieus. Wij hebben inmiddels het plan voor de regionale noodhulp 
aangepast aan de criteria en suggesties die uit de gesprekken met de projectgroep 
naar voren zijn gekomen. Dit is het idee dat ons nu voor ogen staat. Maar wij willen 
graag de aanvullende criteria die uit het vragenlijstonderzoek naar voren zijn gekomen, 
meenemen zodat de plannen verder aangepast en bijgeschaafd kunnen worden. Dat 
plan hoeft wat de korpsleiding betreft niet uniform te zijn, maar mag ook per basiseen-
heid of district verschillen, al naar gelang de voor die basiseenheid relevante criteria. 
Wij zouden daarbij graag op korte termijn tot een uitwisseling van gedachten komen, 
wat niet tot doel heeft om tot een uniforme aanpak te komen, maar om ideeën uit te 
wisselen en van elkaar te leren waar het de invulling van de noodhulp betreft.

Twee weken na de bijeenkomst heeft de korpsleiding de uitkomsten van het onderzoek 
uitgebreid bestudeerd. De negatieve uitkomsten en vooral het ontbreken van draagvlak 
voor de regionale noodhulp baart hen zorgen. Wel merkt de korpsleiding op dat sinds 
het invullen van de vragenlijsten er het nodige is veranderd. De opmerkingen en sug-
gesties van medewerkers die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten naar voren waren 
gebracht, zijn inmiddels zoveel mogelijk meegenomen in het plan van aanpak. De 
korpsleiding vermoedt dat nieuw onderzoek op onderdelen een positievere uitkomst 
zou opleveren. Desondanks heeft zij besloten de startdatum van de veranderingen 
enkele maanden te verschuiven. Gelet op het belang van een goede noodhulp, de cen-
trale positie die de regionale noodhulp binnen de reorganisatie inneemt en de externe 
druk van bijvoorbeeld de burgemeesters is het nog verder opschuiven van de start-
datum, omwille van een betere participatie van medewerkers, geen reële optie, aldus 
de korpsleiding. Bovendien gaan er volgens de korpsleiding inmiddels geluiden in het 
korps op dat het tijd wordt te beginnen met de veranderingen. Wel heeft zij besloten 
een monitorgroep in het leven te roepen. Deze groep krijgt tot taak de realisatie van de 
plannen nauwgezet te monitoren en waar nodig voorstellen te doen tot bijstelling. Ook 
merkt de korpsleiding op toekomstige veranderprocessen op een andere wijze te willen 
aanpakken.

Na afloop van het onderzoek bespreekt de korpsleiding de onderzoeksresultaten 
in bijeenkomsten met de leidinggevenden. Ook wordt de aanleiding voor de verande-
ringen, de wijze waarop het vervolgtraject vorm zal krijgen en het proces rondom de 
veranderingen uitgelegd. De korpschef constateert dat het project topdown is opgelegd 
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en het draagvlak buitengewoon gering is. Hij vertelt ontdaan te zijn geweest door de 
resultaten en zich af te vragen of hij de laatste drie jaren wel effectief genoeg in zijn 
managen is geweest: “Ik sta altijd op zenden, maar luisteren is ook werken”. De korps-
chef concludeert dat de verantwoordelijkheden naar beneden moeten en veranderingen 
door lagere niveaus moeten worden gedragen. Op hun beurt geven enkele leidingge-
venden aan dat het moment waarop vragenlijsten door medewerkers werden ingevuld 
een belangrijke verklaring biedt voor de uitkomsten. Dat de uitkomsten niet bepaald 
positief zijn, komt volgens hen omdat het direct na de voorlichtingsbijeenkomst werd 
gedaan, die veelal gepaard ging met behoorlijke emoties.

De korpschef stelt de aanwezigen tijdens de bijeenkomst twee vragen “Gaat het jul-
lie lukken om hoofdcommissaris te zijn?” en “Wat moet ik doen om jullie hoofdcommis-
saris te laten zijn”. Er volgt een lange discussie over betrokkenheid van medewerkers, 
elkaar steunen, elkaar aanspreken op gedrag, medewerkers betrekken, de noodzaak 
van evaluatie en bijstelling, coaching van medewerkers en hokjesgeest. Ten slotte 
wordt het middenkader opgedragen om de medewerkers te informeren over de actuele 
stand van zaken rond de veranderingen. Daarnaast is er ruimte voor discussie over de 
uitkomsten van het onderzoek. In het najaar wil de korpschef wederom met het mid-
denkader om tafel.

Box 8.3: Methodische reflecties
 De onderzoeksgroep bestaat behalve uit mijzelf uit twee postdoctorale masterstuden-
ten werkzaam binnen het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat de onderzoeksgroep 
noch is geïncludeerd in de KL, noch in de projectgroep. Deze samenstelling illustreert 
de gangbare manier van doen in de politie organisatie: een scheiding tussen specia-
lismen en afstand tot de top. Het gevolg is dat de onderzoeksgroep voor problemen 
komt te staan die ook de reguliere manier van organiseren kenmerken. Ze neemt 
eenzelfde problematische en geïsoleerde positie in als de projectgroep; geïsoleerd van 
KL en medewerkers. Scheiding tussen onderzoekers en stakeholders betekent een 
noodzaak om onderzoeksbevindingen te ‘verkopen’ aan de KL en de projectgroep. De 
negatieve bevindingen, de ontkoppeling van onderzoeken en organiseren en de wijze 
van bespreken van bevindingen, door ‘overdracht’ middels een presentatie, resulteren 
in boosheid bij de KL en vrees bij de projectgroep dat het proces wordt stopgezet. 
Mijn indruk is dat reflectie en leren moeilijk is in deze context en de nodige interactie 
tussen KL, projectgroep en medewerkers moeizaam tot stand zal komen. Een tweede 
punt van twijfel bij de manier van werken is dat de interpretatie van de onderzoeks-
bevindingen is voorbehouden aan de onderzoeksgroep, projectgroep en de KL. De 
onderzoeksbevindingen reflecteren ontevredenheid met een topdown aangepakt 
veranderproces. Ook de interpretatie van bevindingen en het nadenken over vraag-
stukken en oplossingen is voorbehouden aan de selecte groep van KL, projectgroep en 
onderzoeksgroep. Ik vraag me af of survey feedback op deze manier wel bijdraagt aan 
reflectie en leren. Wellicht hadden explicietere afspraken over bespreking van onder-
zoeksresultaten bij de start van het onderzoek meer mogelijkheden kunnen bieden 
om te komen tot een open uitwisseling en tot samen nadenken over wat er nodig is 
kunnen bijdragen aan de keuze voor een andere manier van handelen.
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 Desondanks is het handelen van de korpschef na de terugkoppeling en de interactie die 
hij aangaat met leidinggevenden opmerkelijk. Opmerkingen van medewerkers worden 
in het veranderplan meegenomen. De startdatum van veranderingen is opgeschoven. 
Er wordt een monitorgroep in het leven geroepen en de KL neemt zich voor toekom-
stige veranderprocessen op een andere manier aan te pakken. De korpschef bespreekt 
zijn twijfels met de leidinggevenden en gaat een open gesprek met hen aan. Deze ver-
anderingen in het handelen van de korpschef roepen vragen op rond de bijdrage van 
een sturende en overdrachtelijke vorm van survey feedback binnen een context van 
hiërarchie en sturing aan het creëren van openingen. De uiteindelijk gekozen oplossing 
‘suggesties van medewerkers meenemen, maar wel doorgaan’ valt echter binnen het 
huidige handelingspatroon en werkt interactievermijdend. De oplossing sluit aan bij de 
onderzoeksopdracht:  zicht krijgen op de beleving van de veranderingen, de aanpak en 
voortgang van de veranderingen en eventuele verbeterpunten. Zonodig discussie over 
de resultaten als uitgangspunt voor het zoeken naar oplossingen voor belemmeringen 
en vervolgactiviteiten. Ik vraag me naderhand af of de in te stellen monitorgroep 
wellicht het risico loopt ontkoppeld te zijn van de top en de rest van de organisatie, 
evenals de projectgroep en de onderzoeksgroep.
 Ik twijfel over de afname van de vragenlijst direct na de emotionele bijeenkomst. 
Wellicht heeft die inderdaad invloed gehad op de uitkomsten. Tegelijkertijd spelen 
deze emoties onder medewerkers zeker een rol in het proces en zijn daarmee van 
belang. Ook heeft het medewerkers tevredenheidsonderzoek al aangetoond dat 
medewerkers niet achter de veranderingen staan, een uitkomst die in onze resultaten 
wordt bevestigd. 

8.3  Schade expertisebureau
De organisatie beweegt zich op de verzekeringsmarkt en beoordeelt schadeclaims. De 
grootste klantengroep zijn verzekeringsmaatschappijen. De organisatie kent iets meer 
dan 160 organisatieleden. De organisatie is georganiseerd in vijf productgroepen: 
constructieschade, eigendomsschade, letselschade, personenschade en internationale 
aspecten. De productgroepen worden geleid door productgroepmanagers. Binnen de 
productgroepen zijn de activiteiten naar branche, techniek en/of vestiging gegroepeerd. 
Per opdracht wordt beoordeeld welke medewerkers uit welke productgroep worden 
ingezet. Deze werken vervolgens met elkaar samen aan de opdracht. Dat kunnen o.a. 
juridische, technische of financiële deskundigen zijn. Nadat de schade is vastgesteld, 
doen de schade-experts een feiten- of situatieonderzoek. De bedoeling daarvan is om 
de relevante aspecten van de schade en/of de schuldvraag te kunnen beoordelen en 
na te gaan of de verzekeringspolis tegen het voorval in kwestie dekking verleent. De 
schade-experts die binnen het bedrijf werken, zijn multidisciplinair en hoog opgeleid. 
Zo werken er ingenieurs, register accountants en juridisch opgeleide mensen. Voor 
een groot deel zijn mensen doorgegroeid vanuit het verzekeringsvak. Binnen het vak 
bestaan drie gradaties: junior, expert en senior expert. De organisatie wordt geleid 
door een driehoofdige directie. Deze sturen de vijf productgroepmanagers direct aan. 
De vijf managers op hun beurt sturen de leidinggevenden van de locaties aan. Binnen 
de productgroepen zijn de activiteiten naar branche, techniek en/of vestiging gegroe-
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peerd. Deze groepen worden geleid door groepshoofden, die directe verantwoording 
afleggen aan het desbetreffende operationele directielid. Elk van de hoofden heeft de 
verantwoordelijkheid voor twee tot twaalf medewerkers. De organisatie streeft naar 
een zo hoog mogelijke service en vakkundigheid. Bij de afhandeling van elke opdracht 
wordt geprobeerd een zo kort mogelijke termijn in acht te nemen door de combinatie 
van kennis enerzijds en ervaring en persoonlijke inzet van de experts anderzijds. De 
nadruk van de klantenbenadering ligt op een optimale bediening met maatwerk. 
Acquisitie van opdrachten wordt vooral door de senioren gedaan. Elk kwartaal worden 
er lijsten gepubliceerd met daarop een top tien van experts die de meeste opdrachten 
hebben binnengehaald of de hoogste omzet hebben gegenereerd. Tijdens een eerste 
gesprek vertellen directieleden met trots over verschillende grote projecten die recent 
zijn uitgevoerd en veel media-aandacht hebben gekregen. Medewerkers vertellen dat 
opdrachten niet voor het opscheppen liggen.

8.3.1  Veranderingen
Verschillende vraagstukken rond hiërarchie in de organisatie en in de wijze van com-
municeren tussen directie, leidinggevenden en medewerkers en vraagstukken in het 
leidinggeven zijn aanleiding tot overleg. De directieleden en productgroepmanagers 
besluiten om het hiërarchieprobleem direct op te lossen: een nieuwe directie wordt 
ingesteld, bestaande uit financieel directeur, de directeur organisatie en de algemeen 
directeur, aangevuld met de managers van vier van de vijf productgroepen. De 3-kop-
pige algemene directie is verantwoordelijk voor het aansturen van het operationele 
aspect, de productgroep directeuren voor het reilen en zeilen van de productgroep. 
Men hoopt met deze nieuwe directiestructuur een plattere structuur te creëren en de 
communicatie binnen de directie en met de rest van de organisatie te verbeteren. Ook 
wordt er geconstateerd dat er aandacht nodig is voor de wijze van leidinggeven binnen 
de organisatie. Binnen de groep van leidinggevenden is volgens directieleden weinig 
ervaring met de meer procesmatige manier van leidinggeven gekenmerkt door coa-
chend en begeleidend leiderschap die zij nastreven. Leidinggevende functies worden 
vooral vervuld door mensen met een sterke inhoudelijke expertise die op grond van 
hun inhoudelijke kwaliteiten zijn doorgegroeid naar een leidinggevende positie. Een 
aantal van de leidinggevenden heeft volgens de directie in de praktijk ervaring opge-
daan met leiding geven. Leidinggevenden hebben volgens directieleden echter ook zelf 
behoefte aan een ‘steviger basis’ voor hun leidinggevende rol. Mede op grond van deze 
behoefte wordt ervoor gekozen het leidinggeven verder te ontwikkelen door middel van 
training en opleiding op managementgebied. Een inventarisatie van opleidingsbehoef-
ten onder leidinggevenden wijst uit dat er behoefte bestaat aan kennis met betrekking 
tot leiderschapsstijlen, time management, vergadertechnieken, presentatietechnieken, 
interpreteren van management informatie, gespreksvoering met medewerkers en 
gespreksvoering met externen. Een adviesbureau ontwikkelt en begeleidt vervolgens 
een managementtraining. Een consultant van dit bureau is daarnaast aangetrokken om 
de directie bij de verdere veranderingen bij te staan.

De directie besluit zelf aan de slag te gaan met het oplossen van de kritiekpunten 
rond de communicatie tussen organisatieleden en management. Daarom worden 
de ideeën van het directieteam persoonlijk besproken met de medewerkers tijdens 
werkgroep overleggen. Ook zegt de directie tevreden te zijn over de training, maar 
directieleden vragen zich af of de leidinggevenden de nieuwe vaardigheden wel oppak-



249

ken. De vraag ontstaat naar inzicht in de bijdrage van de activiteiten aan verandering 
en de beleving van medewerkers daarvan. 

8.3.2  Aanpak van het onderzoeksproces
Naar aanleiding van een gesprek met twee directieleden schrijf ik een voorlopig plan 
van aanpak waarin ik voorstel om voor de voorbereiding, begeleiding en uitvoering 
van het onderzoeksproces een onderzoeksgroep op te richten. Ook staat daarin een 
voorstel voor terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan de medewerkers. De 
directieleden gaan met dit voorstel akkoord. Een onderzoeksgroep bestaande uit een 
produktgroepdirecteur, de directiesecretaresse die tevens hoofd is van de afdeling 
Communicatie, een medewerker van de afdeling Communicatie en mijzelf wordt in 
het leven geroepen. Om een eerste beeld te vormen van de beleving van medewerkers 
van de veranderingen voeren de leden van de onderzoeksgroep oriënterende gesprek-
ken met organisatieleden van verschillende vestigingen. Deze gesprekken worden 
afwisselend door verschillende leden van de groep gevoerd. Een aantal van hen heeft 
daartoe een lange en gedetailleerde lijst met vragen ontwikkeld, wat leidt tot discussie 
en verschillen in perspectief tussen leden van de onderzoeksgroep en mijzelf op wat we 
met de gesprekken beogen te bereiken. 

De leden van de onderzoeksgroep passen de vragenlijst aan en toetsen de formu-
lering van stellingen. De vragenlijsten worden vervolgens tijdens een gezamenlijke 
bijeenkomst waarbij ik niet aanwezig ben uitgedeeld, ingevuld en ingenomen. In totaal 
vullen 118 organisatieleden de vragenlijst in, een respons van 72 procent. 

8.3.3  Perspectieven op veranderproces

Figuur 8.2: Perspectieven schade expertisebureau

De resultaten laten enige perspectiefverschillen zien tussen de directie en medewer-
kers. Verschillende organisatiekenmerken worden door zowel directieleden als mede-
werkers gematigd positief beoordeeld. Medewerkers signaleren geen problemen met de 
manier van leidinggeven, hoewel dat mede aanleiding was voor veranderingen (Figuur 
8.2, rechter afbeelding). De vraagstukken blijken eerder te maken te hebben met de 
structuur, de cultuur en de politieke relaties in de organisatie. Leidinggevenden en 
medewerkers kijken daar ongeveer op dezelfde manier naar, hoewel medewerkers iets 



250

kritischer zijn. Zo is het expertwerk gebonden aan strakke voorschriften. De manier 
van werken, volgens strakke protocollen, verschaft weinig ruimte en het werk wordt 
gecontroleerd. Dat geeft weinig ruimte om het werk naar eigen inzicht in te vullen. 
Ook politiek gedrag, gerichtheid op eigen belangen van individuen en vestigingen 
en communicatie vormen vraagstukken. Op het veranderproces hebben zowel mede-
werkers als leidinggevenden (perspectief niet afgebeeld) een gematigd perspectief. 
Medewerkers zijn nauwelijks op de hoogte van de koers van de veranderingen, hebben 
weinig inzicht in de aard van de veranderingen en in de aanpak. Informatie over de 
veranderingen wordt niet gegeven. Ook de timing van veranderingen, het draagvlak, 
de mate waarin mensen meedenken en -praten en de rol van de directie worden laag 
beoordeeld. Het oordeel van leidinggevenden is iets positiever (niet afgebeeld). Ook 
leidinggevenden zijn zeer gematigd over de veranderkoers. Informatie, timing en 
draagvlak creëren voor veranderingen worden ook door hen erg gematigd beoordeeld. 
Over de rol van de directie zijn leidinggevenden zeer gematigd positief, over hun eigen 
rol zijn zij positiever. De uitkomstverwachting en steun en inzet van beide groepen is 
gematigd. 

Het directieperspectief (Figuur 8.2, linker afbeelding) is vooral waar het gaat om 
het veranderproces, positiever. Directieleden signaleren een enigszins strakke structuur 
en enige mate van politieke spanningen, maar zijn over de organisatie overwegend 
positief. Opvallend is dat directieleden de cultuur en de (eigen) manier van leidingge-
ven positief beoordelen. Voor directieleden zijn de veranderingen helder en zij hebben 
een positief perspectief op hun veranderaanpak. Over verandering van systemen zijn 
directieleden negatief. Over de rol van de leidinggevenden in de veranderingen zijn zij 
erg gematigd, over hun eigen rol daarentegen zijn zij positief. De uitkomstverwachting 
is hoog. De steun en inzet die directieleden van medewerkers verwachten is matig.

Box 8.4: Reflectie op context en aanpak
 In gesprekken geven medewerkers aan dat zij sterk op kwaliteit worden afgerekend en 
kwaliteit is in dit werk ook heel belangrijk. Omdat nauwgezetheid van groot belang is 
worden rapporten en brieven van met name junioren door de leidinggevende gecon-
troleerd. Iedere opdrachtgever heeft een bepaalde wensenlijst waaraan de expert zich 
moet conformeren. Er wordt gewerkt met standaardrapporten met aandachtspunten 
die experts moeten volgen in het opstellen van rapportages. Iedereen werkt met 
dit standaardrapport. Alle informatie die experts tijdens gesprekken achterhalen, 
kan er in. Medewerkers geven kritiek op de communicatie met klanten, maar ook 
tussen organisatieleden, leidinggevenden en directieleden verloopt de communicatie 
moeizaam. Er wordt aangegeven dat er weinig contact is tussen medewerkers en 
directieleden. Ook wordt er gezegd dat de organisatie een erg hiërarchische struc-
tuur kent. De vele voorschriften hinderen het flexibel omgaan met klanten en klanten 
zouden de organisatie daardoor bureaucratisch vinden. Klantcontact verloopt volgens 
de richtlijnen schriftelijk waardoor meer informele communicatie onmogelijk is. Ook 
wordt er gezegd dat de instelling van ‘de beste willen zijn’ de organisatie wel eens 
in de weg zou kunnen staan. Andere bureaus zouden meer opdrachten binnen halen 
omdat zij ook het bulkwerk aannemen. Het verloop zou groot zijn. Er zouden de laat-
ste tijd veel nieuwe mensen binnen zijn gekomen om dit verloop op te vangen. Enkele



251

 leidinggevenden geven aan niet bij discussies omtrent veranderingen te zijn betrokken 
en daarom de doelstellingen als onduidelijk te ervaren. De term ‘veranderingen’ wordt 
door verschillende mensen meer op de gewijzigde directiestructuur betrokken dan 
op het leidinggeven. Er wordt opgemerkt dat het in de organisatie vaak draait om de 
directieleden en dat er in de werkgroepoverleggen met de directieleden is besproken 
‘wie zich directeur mag noemen’. Enkelen  merken op dat er traditioneel weinig open-
heid van zaken is. De organisatie wordt volgens een vrouwelijk expert gekenmerkt 
door vooral mannelijke schade experts. Vrouwelijke schade experts zijn er weinig en 
er zou een ‘haantjesmentaliteit’ heersen onder de mannelijke experts. Vrouwen vervul-
len vooral functies in het secretarieel werk en op de afdeling communicatie. 
 De strakke protocollen voor het werk en controle van het werk door actoren hoger 
in de hiërarchie, de nadruk op de ‘junior, expert en senior’ niveaus, de gelaagdheid en 
zware top van de organisatie, de ‘top-tien’ lijsten en de nadruk op grote projecten die 
veel media-aandacht hebben opgeroepen, wekken de indruk van een hiërarchische, op 
prestige, controle en positiemacht gerichte organisatie. Communiceren is iets ‘for-
meels’ en benadrukt de afstand die er bestaat tussen organisatieleden en directie. De 
vraag is of de veranderingen in de directiestructuur zullen bijdragen aan het oplossen 
van deze problematiek of daaraan juist zullen bijdragen. De probleemervaring rond het 
leidinggeven lijkt vooral bij de directie te liggen. Veranderingen blijken door de directie 
ingegeven maar achterliggende redenen worden door organisatieleden niet of veel 
minder als vraagstuk herkend. Veel organisatieleden kennen de plannen van de directie 
niet. Het streven naar coachend en begeleidend leiderschap lijkt een strijdigheid bin-
nen een context van controle en voorschriften voor het werk. Strijdig lijkt ook dat 
voorwaarden voor het nieuwe leidinggeven door de directie worden geformuleerd 
en voorgeschreven. De leiderschapseisen die directieleden stellen aan leidinggevenden, 
lijken niet voor directieleden zelf te gelden. Dat alles suggereert een discrepantie 
tussen de denk- en handelingstheorie van de directie. Het opleggen van coachend 
leiderschap reflecteert een dubbele binding (Bateson, 1972) voor leidinggevenden. 
Hier zit een persoon gevangen in een relatie waarin twee soorten boodschappen 
worden uitgezonden waarbij de ene boodschap de andere ontkent, zoals ‘ wees spon-
taan’. De boodschap vanuit de directie is dat er minder sturend en meer coachend 
en begeleidend zou moeten worden leidinggegeven. Tegelijkertijd is de praktijk dat de 
leidinggevenden zelf voorgeschreven krijgen hoe zij aan anderen leiding moeten geven. 
 De veranderstrategie lijkt nog het meest op een machtsstrategie, maar is weinig 
planmatig van aard. Er is geen aandacht voor dialoog, programmatisch veranderen en 
onderhandelen. Het organisatiepatroon is lastig te duiden en lijkt strijdig. De strakke 
structuur en politieke relaties suggereren een arena-organisatie. De organisatie 
gekenmerkt door hoog opgeleide medewerkers en de onduidelijkheid rondom ver-
anderingen daarentegen suggereren een kennisorganisatie. De veranderconfiguratie is 
vergelijkbaar met de onduidelijke configuratie, maar binnen een politieke context.
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8.3.4  Survey feedback en dialoog

De resultaten, de manier waarop met de resultaten omgegaan kan worden en de wijze 
van terugkoppeling worden allereerst binnen de onderzoeksgroep besproken. Daarbij 
komen de vanaf het begin al verschillende visies op de methodiek nog eens ter sprake. 
Mijn insteek is het profiel te zien als middel om gesprekken over vraagstukken op 
gang te brengen. Vanuit die gedachte is mijn vraag aan de groep hoe we de visies op 
de methodiek bespreekbaar kunnen krijgen. De overige onderzoeksgroepleden lijken 
het onderzoek meer te zien als een meting en de resultaten als een foto die sturings-
informatie biedt. Ik stel de effectiviteit van het zien van het profiel als een foto ter 
discussie. Het directielid ziet dat anders: ‘Een foto kan toch wel heel erg handig zijn’. 
Via een memo wordt het voorstel gedaan om de resultaten in een bijeenkomst met de 
directieleden te bespreken.

In juni 2002 worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld aan de directie. Het 
hele nieuwe directieteam is daarbij aanwezig: de algemeen directeur, de directeur 
organisatie, de financieel directeur, de vier productgroepdirecteuren en de consultant. 
Ik begin de achtergronden van de methodiek uiteen te zetten, vertel over ontwerp- en 
ontwikkelbenaderingen van veranderen, perspectiefverschillen en perspectiefuitwisse-
ling. Daarna geef ik een overzicht van de algemene resultaten. Na de bespreking van 
de resultaten gaan de directieleden in drie groepen aan de slag met vier vragen: Hoe 
kunnen we deze perspectiefverschillen begrijpen? Wat betekent dit voor de organisatie, 
de veranderingen in het leidinggeven communicatie en het delen van ideeën over de 
veranderingen? Hoe is dit verbonden met ons eigen denken en handelen? Wat kunnen 
we hier aan doen? Mij valt op dat de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten 
moeizaam verloopt en het gesprek niet spontaan op gang komt.

In een bijeenkomst met de onderzoeksgroep na de sessie met de directie stelt het 
directielid voor om een half A-4tje te maken met een overzicht van de resultaten en 
een advies voor de directie om vraagstukken met medewerkers en leidinggevenden 
bespreekbaar te maken. Hoewel ik twijfel aan het effect van het A-4tje omdat daarmee 
slechts beperkte achtergrondinformatie kan worden gegeven en het mogelijkheden 
voor explicitering en uitwisseling van gedachten uitsluit, gaan de anderen daarmee 
akkoord.

Box 8.5: Methodische reflectie
 Mijn voorstel om een onderzoeksgroep te vormen waarin verschillende organi-
satieleden zijn vertegenwoordigd, is ingegeven door mijn ervaringen in de vorige 
case. Een vertegenwoordiging van directieleden en andere organisatieleden in de 
onderzoeksgroep zou in mijn perspectief bij kunnen dragen aan een betere inclusie 
van de onderzoeksgroep in de organisatie. De twee directieleden komen met het 
voorstel voor de uiteindelijk gekozen bezetting. Aangezien er op verschillende locaties 
wordt gewerkt, is het lastig leidinggevenden in de onderzoeksgroep te betrekken. De 
veranderingen hebben grotendeels te maken met het leidinggeven en deze keuze voor 
de samenstelling van de onderzoeksgroep betekent dat we nu het perspectief van de 
leidinggevenden in de groep missen. 
 Alleen tijdens het intakegesprek spreek ik twee leden van de algemene directie. Eén 
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 directielid, een voormalig productgroephoofd, voegt zich bij de onderzoeksgroep om 
het proces te monitoren. De overige directieleden zie ik gedurende het onderzoek 
niet terug. Binnen de onderzoeksgroep merk ik dat er een scheiding naar hiërarchie 
bestaat wanneer degenen lager in de hiërarchie het uitvoerende onderzoekswerk 
opgedragen krijgen. De vragenlijsten worden uitgezet tijdens een bijeenkomst waarbij 
ik niet aanwezig ben, omdat die ‘voor mij weinig interessant zou zijn’. Ik voel mij 
bewust buitengesloten, twijfel aan wat er gebeurt en vraag me af of er met twee 
agenda’s wordt gewerkt. Het directielid maakt deel uit van de onderzoeksgroep 
en zou onze directe link moeten zijn naar de directie. Maar het bespreken van de 
onderzoeksbevindingen met de directieleden is schijnbaar geen vanzelfsprekendheid: 
er worden memo’s gebruikt om de kernvraagstukken uit het onderzoek weer te 
geven en een directiebijeenkomst ‘aan te vragen’ om de bevindingen te bespreken. 
De wijze van communiceren binnen de organisatie met behulp van memo’s puzzelt 
me. Ook mijn voorstel van terugkoppelingsbijeenkomsten met organisatieleden om 
vraagstukken bespreekbaar te maken, wordt per memo aan de directie voorgelegd. De 
samenwerking binnen de onderzoeksgroep en het louter schriftelijk communiceren 
reflecteren in mijn perspectief de gangbare handelingswijze in de organisatie en 
daarmee de heersende vraagstukken. Het gevoel dat ik krijg is dat de bevindingen uit 
het onderzoek niet zullen bijdragen aan reflectie, maar politiek gedrag en gebrek aan 
openheid, duidelijkheid en communicatie zullen versterken. Binnen de context van 
deze organisatie lijkt survey feedback geen uitvoerbare interventiemethodiek.
 De wijze waarop afspraken worden gemaakt en de bevindingen met de directie 
worden besproken verloopt in mijn perspectief eigenaardig. Na enkele weken is de 
memo behandeld en wordt mij medegedeeld dat de directie tijdens een heisessie tijd 
heeft ingeruimd in het programma zodat ik mijn onderzoeksresultaten kan komen 
terugkoppelen. Ik krijg te horen dat ik na de ochtendsessie word verwacht. De andere 
leden van de onderzoeksgroep worden niet voor de bespreking uitgenodigd. Terwijl ik 
de onderzoeksresultaten bespreek, valt me op dat vrijwel uitsluitend de bevindingen 
rond leidinggeven de aandacht krijgen. Enkele van de directieleden betwisten deze 
bevindingen wat hun eigen afdeling betreft. Er komen reacties als ‘dat kan niet, dat 
het leidinggeven positief scoort’ en ‘ik weet dat het leidinggeven op mijn afdeling niet goed 
gaat’. De reacties geven me het gevoel dat de directie beoogt om met behulp van het 
onderzoek de capaciteit en prestaties van leidinggevenden te ‘toetsen’ om op basis van 
negatieve bevindingen maatregelen te nemen. De bevindingen voor het leidinggeven 
blijken niet negatief uit te vallen. Over het algemeen wijzen de bevindingen veel meer 
op moeizame communicatie tussen lagen, met de directie en op politiek gedrag in de 
organisatie. Het onderzoek lijkt daardoor een andere betekenis te hebben gekregen 
dan de directie wellicht had beoogd. In plaats van beoordelingsinstrument van het 
functioneren van leidinggevenden is het een reflectie van de gangbare manier van han-
delen, óók van dat van de directie geworden. Vanuit dit vermoeden vind ik het lastig 
om mijn observatie bespreekbaar te maken. 
 In plaats daarvan stel ik voor om samen met directie en organisatieleden in gesprek 
te gaan over vraagstukken rond onder meer communicatie, politiek gedrag en gericht-
heid op eigenbelangen. Mijn gedachte is om de verschillende perspectieven daarop 
bespreekbaar te maken en samen na te denken over oplossingen. Vanuit mijn reflecties 
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 in de vorige case lijkt het me zinvol om samen met medewerkers en leidinggevenden te 
reflecteren op vraagstukken en na te denken over oplossingen. De directie wil echter 
eerst proberen te begrijpen hoe cultuur verweven is in dit probleem, wat dat betekent 
voor het bespreken van vraagstukken en welke andere handelingsmogelijkheden er 
zijn. Sommige directieleden vinden het handelen van de individuele productgroepen 
de kern van het probleem. Zo zou er slechts weinig sprake zijn van een goede samen-
werking en uitwisseling. Na de presentatie en een kort gesprek wordt voorgesteld om 
pauze te houden. Na de pauze wil de directie verder met het reguliere programma. 
Binnen de eigen kring wil zij verder praten over de onderzoeksbevindingen. Vanzelf-
sprekend lijkt dat ik daar niet bij ben. Ik herinner aan het onderzoeksvoorstel en stel 
voor na te denken over hoe terugkoppeling van de onderzoeksbevindingen aan de 
organisatieleden er uit zou kunnen zien. Op dit voorstel komt geen duidelijke reactie: 
wanneer de onderzoeksgroep zorgt voor een memo met een voorstel voor het 
bespreekbaar maken, dan kan de directie zich er over buigen. 
 Hoewel we het bij de start van het onderzoek hebben gehad over terugkoppeling en 
het belang daarvan en het bespreken van de onderzoeksresultaten ook in het onder-
zoeksvoorstel als onderdeel van het proces is opgenomen, lijkt terugkoppeling in deze 
organisatie helemaal niet vanzelfsprekend Ik vraag me af of mijn voorstel wel aansluit 
bij de gebruikelijke manier van doen binnen de context van deze organisatie. Misschien 
is mijn voorstel vanuit de gebruikelijke manier van denken vergezocht of onbegrijpelijk. 
De directie lijkt de oorzaak van problemen vooral bij de leidinggevenden te zoeken en 
mijn voorstellen passen niet binnen die kaders. 
 Misschien ook heb ik vanuit het perspectief van de directie niet de positie om derge-
lijke voorstellen te doen. Vanuit deze gedachten kan ik ook begrijpen waarom het zo 
vanzelfsprekend leek dat de directieleden binnenskamers verder willen praten over de 
onderzoeksbevindingen en waarom er geen reactie komt op mijn voorstel. Achteraf 
vraag ik me af wat er was gebeurd wanneer ik mijn twijfels en vermoedens over het 
proces naar voren had gebracht. Door mijn ervaringen en observaties als voorbeeld in 
te brengen had ik wellicht kunnen bijdragen aan het op gang brengen van een gesprek 
over het gebrek aan openheid dat organisatieleden ervaren. Gezien de dubbele agenda 
die ik vermoed en de moeilijke bereikbaarheid van de directie, betwijfel ik aan de 
andere kant of zo’n gesprek haalbaar zou zijn geweest. Misschien had ik met een 
voorzichtige, stapsgewijze aanpak een ingang kunnen creëren. Ik vraag me af of het had 
geholpen om allereerst met het directielid dat deel uitmaakt van de onderzoeksgroep 
in gesprek te gaan. Op die manier had ik misschien een medestander kunnen krijgen 
om vervolgens andere directieleden op een meer informele manier te benaderen. In 
ieder geval had ik kunnen streven naar concretere afspraken in de formulering van de 
opdracht over bespreking van onderzoeksbevindingen met medewerkers. Tegelijkertijd 
twijfel ik over de haalbaarheid daarvan binnen de context van deze organisatie.

Na enkele weken laat de directiesecretaresse / communicatiemanager per e-mail met 
daaraan een memo als bijlage weten dat de leden van de onderzoeksgroep de conclu-
sies van het onderzoek kort hebben samengevat en een voorstel aan de directie hebben 
gedaan ter bespreking met de leidinggevenden en over de informatievoorziening naar 
de medewerkers. Daarmee willen zij na de reactie van de directie verder intern aan de 
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slag. Op mijn voorstel voor terugkoppelingssessies met medewerkers wil de directie 
niet ingaan. Ik word desondanks hartelijk bedankt voor mijn inzet en energie. Nadere 
uitleg wordt niet gegeven. Op een brief vanuit de Universiteit van Amsterdam met het 
verzoek om uitleg van deze beslissing in een gesprek komt onderstaande reactie van de 
algemeen directeur:

Box 8.6: Reactie schade expertisebureau
 Wij ontvingen uw schrijven van 10 september j.l. in goede orde. Uiteraard hebben wij 
begrip voor uw teleurstelling betreffende de beëindiging van de samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam. 
 De reden daarvan hebben wij aangegeven, en tevens hebben wij geconcludeerd dat 
verdere terugkoppeling van de onderzoeksresultaten in eigen beheer zullen plaatsvin-
den. Als private onderneming staat ons zulks vrij en het is dan ook verder niet terzake 
of u dat wel dan niet zinvol acht. 
 Overigens zijn de onderzoeksresultaten aan de voltallige directie gepresenteerd en 
aan de stuurgroep, hetgeen door ons voldoende werd geacht. Voor de goede orde 
vermelden wij dat de kwaliteit van het onderzoek geen aanleiding heeft gegeven om 
tot deze beslissing te komen. 
 Het spijt ons dat de wijze van beëindiging naar uw mening niet op een elegante wijze 
is geschied en ondanks dat dit uw beleving is, willen wij daarvoor gaarne onze excuses 
aanbieden. 
 Dit verandert niets aan ons besluit. Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat een 
verder gesprek over deze besluitvorming niet zinvol is. 
Hoogachtend,

…………………….
Algemeen Directeur

8.4  Belastingdienst regiokantoor
In 1997 geeft de Directieraad van de Belastingdienst het sein voor het veranderings-
programma “Belastingdienst Strax”. De aanleiding voor de veranderingen vormen 
externe trends. Een daarvan is de toenemende digitalisering en veranderingen in de 
maatschappij. Een tweede aanleiding is het gevoel dat de doelgroepgewijze organisatie 
een belemmering gaat vormen voor vernieuwing van het werkproces. Gedurende een 
periode van bijna 4 jaar wordt in allerlei projecten onder meer gewerkt aan het in 
kaart brengen van ontwikkelpunten. In 2001 neemt de Directieraad ten slotte een 
aantal besluiten over de inrichting van de Belastingdienst. De bedoeling is de ontwik-
kelpunten om te zetten in daadwerkelijke wijzigingen in de organisatie en de besturing 
van de dienst. Vanaf dat moment wordt niet meer gesproken over de Belastingdienst 
Strax maar over de Belastingdienst Straks.

Er worden zes kwaliteiten gedefinieerd die de Belastingdienst Straks moeten gaan 
kenmerken:
●  Integrale en actuele klantbehandeling, gerealiseerd door dienstverlening op maat, 

slimmer toezicht en snelle en efficiënte gegevensverwerking.
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●  Risico- en resultaatgerichte aanpak, door selectieve afdoening op basis van risico- 
en belangenafweging en optimale kosten-batenverhouding.

●   Lerende organisatie, die flexibel, vernieuwingsgezind, zelfkritisch en open is.
●   Zelfsturende medewerkers, die meer verantwoordelijkheid en ontplooiingsmogelijk-

heden krijgen en competentiegericht werken.
●   Schaalvergroting door minder bestuurslagen, meer armslag, mogelijkheden voor 

differentiatie en specialisatie en minder kwetsbaarheid voor kantoren.
●   Collegiaal management & samenwerking door sturing door managementteams en 

samenwerkend aan tafeltjes bijdragen leveren vanuit rollen.

Om dit te realiseren wordt er in het tweede halfjaar van 2001 de aanzet gegeven tot 
een reorganisatie. De bestaande divisie- en doelgroepgerichte structuur, met per divisie 
een groot aantal operationele eenheden, wordt losgelaten. Gekozen wordt voor een 
regionaal georganiseerde dienst bestaande uit dertien kantoren. Deze vallen recht-
streeks onder een centraal bestuur en hanteren als uitgangspunt een integrale klantbe-
handeling in iedere regio. Er wordt gewerkt aan creatie van een plattere organisatie en 
er wordt er een transitieproces in gang gezet om te komen tot een lerende organisatie. 
Als besturingsvorm wordt gekozen voor collegiaal bestuur met zelfsturende groepen 
binnen de operationele teams. Het is de bedoeling de eerste veranderingen per januari 
2003 te hebben gerealiseerd. De veranderingen moeten op een organische, geleidelijke 
manier verlopen, goede dingen zullen worden behouden en medewerkers van alle 
niveaus zullen bij veranderingen worden betrokken. Deze casestudie vindt plaats 
binnen één van de per 1 januari 2004 in te stellen Belastingdienst regiokantoren. Het 
kantoor ontstaat door samenvoeging van vier bestaande operationele eenheden. In het 
nieuwe kantoor zullen ongeveer 1000 medewerkers werkzaam zijn.

8.4.1  Veranderingen
Een veranderteam bestaande uit MT-leden geeft leiding aan de veranderingen in 
het regiokantoor. Dit veranderteam schetst in de Contourennota 2005 haar visie 
op de toekomstige inrichting van het belastingkantoor en de realisatie van de zes 
kwaliteiten. Het te realiseren beeld is tot stand gekomen op basis van uitkomsten 
van communicatierondes met medewerkers, ideeën aangedragen door themagroepen, 
gedachtenuitwisseling van een opbouwteam bestaande uit het veranderteam, hoofden 
en plaatsvervangend hoofden en periodiek overleg met de vakbondsconsulent. De 
contourennota geeft een schets op hoofdlijnen van de toekomstige situatie zonder alle 
details te benoemen en laat ruimte over voor bijstelling en nadere invulling.

Binnen de Belastingdienstregio’s worden drie niveaus gerealiseerd: het regionaal 
managementteam (dat tegelijkertijd het veranderteam vormt), de teamleiders en de 
medewerkers. In de Contourennota wordt het regionaal managementteam (RMT) 
verantwoordelijk gesteld voor vaststelling van het beleid door collegiaal bestuur en 
bepaalt de doelstellingen op het niveau van de teams. Kaders op kantoorniveau worden 
vastgesteld met hulp van de kennis en ervaring van de teamleiders. Teamleiders zijn 
met hun medewerkers verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelstellingen. 
Zij geven de medewerkers aan wat er moet gebeuren. Zij benutten daarbij de kennis en 
ervaring van medewerkers en laten medewerkers zoveel mogelijk zelf bepalen hoe zij 
dat gaan doen. Daarnaast is de teamleider coach voor de ontwikkeling van individuele 
medewerkers en inspirator voor zelfsturende groepen.
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De operationele teams worden vergroot van 25 naar 80 tot 100 medewerkers. Drie 
of vier teamleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een team en het realiseren 
van de gemaakte afspraken over proces, product en medewerkers. Dergelijke afspraken 
maakt het RMT rechtstreeks met de teamleiders van alle teams. Binnen de teams opereren 
zelfsturende groepen met eigen taken. De leidinggevende geeft aan wat er moet gebeuren 
en de medewerkers bepalen gezamenlijk hoe ze dat gaan doen. Medewerkers hebben één 
leidinggevende als aanspreekpunt op personeelsorganisatorisch terrein en één op vakin-
houdelijk terrein. De bedoeling is dat leidinggevenden en medewerkers door houding en 
gedrag inhoud geven aan een nieuwe stijl van werken. Van de leidinggevenden wordt 
daarom verwacht dat zij mensgericht, groepsvormend en opbouwend leidinggeven.

Er komt een specifiek toezichtteam op kantoorniveau dat zorgt voor de behandeling 
van de klanten met het grootste belang of risico. Daarnaast komen er teams voor de 
andere processen: een team dienstverlening en een team ‘massaal’ (bestands- en rela-
tiebeheer, selectie, aangifteverwerking, bezwaar massaal etc.). Een projectorganisatie 
levert intern en extern ondersteuning. Hoewel het veranderteam zich wil beperken tot 
een schets, vult zij de in de contourennota geformuleerde kaders aan met een voorstel 
voor een nieuwe structuur. Er is op het moment van de casestudie nog geen duidelijk 
beeld van hoe deze verandering gerealiseerd moet worden. In de zomer van 2002 
wil het RMT in een veranderplan aangeven hoe, wanneer, langs welke weg, in welke 
fasering en in welke omvang zij het ambitieniveau in de komende jaren wil bereiken. 
Zij streeft ernaar iedereen te betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen.

De aanleiding tot deze casestudie was het vraagstuk dat bij de opdrachtgever 
(de voorzitter van het veranderteam van de Belastingdienstregio) leefde omtrent het 
realiseren van de veranderingen. Hoewel het RMT kaders heeft aangegeven voor de 
ontwikkeling van de nieuwe organisatie, hebben het RMT en de organisatieleden geen 
duidelijk beeld van hoe deze veranderingen gerealiseerd gaan worden. De Belasting-
dienst wil zich ontwikkelen naar een collegiaal bestuur, waarbinnen managers een 
meer rolgerichte en coachende rol gaan spelen. Dat betekent dat leidinggevenden een 
cruciale rol spelen in de realisatie van de veranderingen. Er leven vragen omtrent wat 
dit betekent voor de manier van leidinggeven, hoe mensen in de organisatie kijken 
naar de veranderingen tot nu toe en wat er nodig is om verder te ontwikkelen tot een 
lerende organisatie. 

8.4.2  Aanpak van het onderzoeksproces
Een onderzoeksgroep bestaande uit een postdoctoraal masterstudent werkzaam bij 
de afdeling P&O van de Belastingdienst en een externe postdoctoraal masterstudent, 
een lid van het RMT, een lid van de ondernemingsraad en ikzelf maakt afspraken met 
de top omtrent het onderzoek en de terugkoppeling, bereidt het onderzoeksproces 
voor en voert het uit. De afspraak is dat we de onderzoeksresultaten samen met 
leidinggevenden en medewerkers zullen bespreken en interpreteren. We voeren enkele 
verkennende gesprekken met organisatieleden om inzicht te krijgen in de perspectie-
ven van organisatieleden op de veranderingen binnen de Belastingdienst. Hoewel er 
in eerste instantie beoogd werd de studie zo breed mogelijk op te zetten en de gehele 
Belastingdienstregio te betrekken, zijn we later genoodzaakt de keuze te maken voor 
een beperktere opzet van het onderzoeksproces en terugkoppeling en kunnen we niet 
anders dan de vragenlijsten uitzetten onder een steekproef van organisatieleden. Ook 
de terugkoppeling kan slechts onder een beperkt aantal organisatieleden plaatsvinden. 
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De oorzaken daarvan waren onder meer het plotselinge vertrek van de opdrachtgever 
naar een andere organisatie, een nieuwe opdrachtgever met andere en nieuwe eisen en 
uitstel van de veranderingen binnen de Belastingdienst. De leden van de onderzoeks-
groep zorgen er voor dat de vragenlijst aansloot bij de context en de vraagstukken 
in het veranderproces binnen de Belastingdienstregio, mede naar aanleiding van de 
uitkomsten van de oriënterende gesprekken. De vragenlijsten worden uitgezet bij 120 
organisatieleden: het RMT/veranderteam (7 personen), 13 teamleiders en een groep 
van 100 medewerkers. Alle vragenlijsten worden door de leden van de onderzoeks-
groep persoonlijk uitgezet, toegelicht en ingenomen. Dat leidt tot een hoge respons van 
118 lijsten (98 procent).

8.4.3  Perspectieven op veranderproces

Figuur 8.3: Perspectieven Belastingdienst regiokantoor

De resultaten in Figuur 8.3 laten zien dat het RMT het meest positief is over de orga-
nisatie en de veranderingen (linker afbeelding). Medewerkers zijn het meest kritisch 
(rechter afbeelding). Elk van de groepen vindt de structuur binnen de Belastingdienst 
strak. Vooral volgens medewerkers wordt de organisatie gekenmerkt door een strakke 
structuur met strakke regels en voorschriften voor het werk. Er is weinig vrijheid om 
het werk naar believen in te vullen. Medewerkers zijn daarnaast negatief over de 
politieke relaties: zij ervaren belangengerichtheid en ‘politiek gedoe’. Over de doelen 
van de organisatie, de technologie, de cultuur en het leidinggeven en het werk zijn ze 
positief. Medewerkers zijn gematigd over de informatie over veranderingen en de rol 
van leidinggevenden. Ook spanningen scoort matig: veranderingen roepen wellicht 
enige, maar niet te veel spanningen op. Over elk van de overige kenmerken van de 
veranderaanpak zijn medewerkers negatief. De doelen van de veranderingen zijn hen 
niet duidelijk. Systemen ondersteunen onvoldoende en veranderingen in automatise-
ring verlopen moeizaam. De timing van veranderingen wordt als onoverzichtelijk en 
snel ervaren. Er wordt weinig draagvlak voor veranderingen gecreëerd en de sturende 
en begeleidende rollen van het veranderteam en de leidinggevenden worden eveneens 
negatief beoordeeld. De uitkomstverwachting is gematigd positief, maar medewerkers 
zijn niet bereid zich voor veranderingen in te zetten of weten niet hoe zij zouden kun-
nen bijdragen.
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In tegenstelling tot de medewerkers is het RMT relatief tevreden over de manier 
waarop zij veranderingen sturen en begeleiden. Punten van zorg zijn volgens hen de 
technologie in de organisatie en de strakke structuur, technologische verandering en 
spanningen onder organisatieleden. De koers van veranderen is duidelijk en er wordt 
volgens het veranderteam voldoende en heldere informatie gegeven over veranderin-
gen. De timing van de veranderingen is goed en er wordt voldoende draagvlak voor 
veranderingen gecreëerd onder organisatieleden. Het veranderteam beoordeelt de 
eigen sturende rol als verandermanagement goed en ook teamleiders begeleiden de 
veranderingen relatief goed. De uitkomstverwachting van veranderingen is hoog, 
evenals de steun en inzet voor veranderen.

Box 8.7: Reflecties op context en aanpak
 Onder medewerkers is er weinig bekendheid met de bedoeling van de veranderingen. 
Medewerkers zien het nut en de noodzaak van veranderingen weinig in en is er weinig 
draagvlak. Het RMT zou weinig aandacht besteden aan het creëren van draagvlak voor 
veranderingen en de sturende en begeleidende rollen van het RMT en de leiding-
gevenden worden negatief beoordeeld. Veel mensen merken op dat inspraak, luisteren 
naar ideeën van medewerkers en daar werkelijk iets mee doen, meer communiceren 
en informeren over veranderingen zou bijdragen aan het succes ervan. Werkdruk en 
bezettingsproblematiek blijken mede bij te dragen aan het gebrek aan animo. Ook 
worden er vraagstukken rond automatisering en huisvesting aangedragen.
 De Belastingdienst wordt gekenmerkt door relatief strakke regelgeving en voorschrif-
ten voor het werk. De doelen die de Belastingdienst nastreeft, zijn vooruitstrevend: 
een lerende organisatie worden, medewerkers van alle niveaus betrekken. Toch kan ik, 
naarmate ik meer zicht krijg op hoe het proces verloopt, een gevoel van strijdigheid 
niet onderdrukken. Enerzijds is er de nadruk op leren, openheid, eigen verantwoording, 
ontplooiing en collegiaal management en hooguit op kaders sturen.  Aan de andere kant 
wordt er gedetailleerd voorgeschreven hoe leidinggevenden zich moeten gedragen: ze 
moeten mensgericht zijn, groepsvormend en opbouwend leidinggeven. Paradoxaal 
lijkt dat medewerkers in gesprekken vertellen herkenbare leiding en duidelijke en 
heldere sturing te willen. Ondanks luistersessies lijkt de aanpak van de veranderingen 
gebaseerd op macht en vindt de uitwerking planmatig plaats door het RMT. Uit 
gesprekken blijkt dat vooral teamleiders deelnemen aan werkgroepen bedoeld om de 
veranderingen te realiseren. Het RMT zegt zich te willen beperken tot het geven van 
kaders. Tegelijkertijd wordt er een voorstel voor een nieuwe structuur gedaan en geeft 
het veranderteam aan wanneer ze de weg daar naar toe denkt te hebben uitgewerkt. 
Ik vraag me af of de achterliggende bedoeling van ‘de lerende organisatie’ is dat de 
teamleiders vooral moeten leren het anders te doen. Het vanuit de top vormgegeven 
proces lijkt voor te schrijven hoe teamleiders moeten werken. De indruk ontstaat van 
een dubbele binding (Bateson, 1972). Teamleiders zitten gevangen in een relatie waarin 
de boodschap van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid wordt uitgezonden, 
 maar wel wordt voorgeschreven hoe leiding moet worden gegeven en veranderingen 
moeten worden ingevuld. Het gevolg is dat teamleiders zich op hun beurt op de vlakte 
 houden, de zaak beredeneren vanuit de onmogelijkheden, vragen om sturing van het 
RMT en de verantwoording terugleggen bij het RMT. Mij valt op dat de teamleiders en 
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 leden van het RMT een veelheid aan assumpties hanteren die ten grondslag liggen aan 
de keuze om medewerkers niet te betrekken in de veranderingen. Ook vraag ik me af 
wat de beoogde schaalvergroting betekent voor de positie van de teamleiders. 
 De nadruk op de rol van het RMT, de scheiding naar specialismen en de uitwerking 
en realisatie van veranderingen vanuit het RMT roepen het beeld op van een beheer-
singsgerichte bureaucratie. Manieren van leidinggeven worden voorgeschreven en 
de uitwerking van de veranderingen is voorbehouden aan het RMT, en reflecteren 
kenmerken van een machtsstrategie. Veranderingen worden relatief planmatig uitge-
werkt. De organisatie van luistersessies en het werken met werkgroepen reflecteren 
onderhandelings- en programmatische strategieën. Het veranderpatroon is sceptisch. 

8.4.4  Survey feedback en dialoog
Om de resultaten terug te koppelen bereidt de onderzoeksgroep twee workshops voor 
met RMT-leden, teamleiders en medewerkers. Het eerste doel van de workshops is om 
de resultaten uit de vragenlijst terug te koppelen aan degenen die de vragenlijst had-
den ingevuld en samen met RMT-leden, teamleiders en medewerkers de resultaten te 
begrijpen en er betekenis aan te geven. Een tweede doel is om samen met teamleiders 
en medewerkers na te denken over vraagstukken in de veranderingen, over oplossingen 
voor vraagstukken en om van gedachten te wisselen over verdere ontwikkeling van het 
verandertraject. Het derde doel is om ter plekke dialoog tussen RMT-leden, teamleiders 
en medewerkers op gang te brengen. Het vierde doel is om samen met de teamleiders 
na te denken over mogelijkheden om met de medewerkers in de teams in gesprek te 
gaan over de resultaten en een dialoog te starten over het ontwikkelproces. 

De workshops worden begeleid door de leden van de onderzoeksgroep. De eerste 
workshop is een gemengde workshop en wordt bijgewoond door 21 mensen, evenredig 
vertegenwoordigd door de drie vestigingen. Er nemen 3 RMT-leden, 11 teamleiders en 
7 medewerkers deel. Aan de tweede workshop nemen alleen teamleiders en RMT-leden 
deel. Deze workshop wordt bijgewoond door 11 mensen, eveneens evenredig vertegen-
woordigd door de drie vestigingen. Er nemen 9 teamleiders en 2 RMT-leden deel. De 
RMT-leden wonen ook de eerste sessie in de gemengde groep bij. De keuze voor een 
workshop met en een workshop zonder medewerkers wordt gemaakt om eventuele ver-
schillen in dialoog onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. We starten 
elke workshop met een presentatie van de perspectieven. Daarna volgt een brainstorm-
sessie met alle aanwezigen over dominante thema’s. Vervolgens worden er met behulp 
van post-its thema’s gekozen die ingang vormden voor parallelle groepsdiscussies. In 
de gemengde workshop zijn dit de thema’s veranderstrategie/structuur en cultuur, 
draagvlak en communicatie. In de managementgroep wordt gewerkt aan de thema’s 
automatiseringssystemen, veranderstrategie, steun en inzet en politieke relaties. Elk 
van de groepen werkt aan het thema vanuit drie vragen:
●  Probeer de verschillende perspectieven te bekijken en verklaren;
●   Reflecteer op de rol van elk van de betrokkenen en de bijdrage daarvan aan de 

problematiek;
●   Doe voorstellen voor verbetering.
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De groepsbevindingen worden ten slotte na de groepsdiscussies teruggekoppeld en 
samengevat. De leden van de onderzoeksgroep verzorgen na de bijeenkomsten een 
kort verslag met een managementsamenvatting, een bespreking van enkele causal loops 
en de inzichten uit de twee workshops. De loops bieden inzicht in hoe veronderstel-
lingen omtrent gebrek aan capaciteit van medewerkers en de noodzaak van sturing 
ertoe leiden dat de beoogde zelfsturing niet wordt gerealiseerd. In een gezamenlijke 
bijeenkomst met teamleiders en MT-leden wordt het verslag en de inzichten besproken. 
Het doel van deze bijeenkomst is om na te denken over oplossingsrichtingen en waar 
mogelijk keuzen te maken. Na een moeizaam gesprek wordt er uiteindelijk geconclu-
deerd dat het belangrijk is om altijd stil te staan bij en bewust te worden van perspec-
tieven en draagvlak onder medewerkers en elkaar daarop te attenderen. Met de komst 
van een nieuw kabinet worden echter slechte tijden verwacht voor de Belastingdienst. 
Er zullen mensen uit moeten en er zal meer werk met minder mensen verricht moeten 
worden. Hoe kun je dan werken aan leerprocessen?

Box 8.8: Methodische reflecties
 In vergelijking met de eerste twee case studies gaan er in deze derde case verschil-
lende dingen beter. De onderzoeksgroep is samengesteld uit een leidinggevend 
OR-lid, een RMT-lid en een lid van de afdeling P&O. Via de workshops worden ver-
schillende teamleiders en medewerkers betrokken in de bespreking en interpretatie 
van bevindingen. Het gevolg is dat de verhalen en redenaties achter de onderzoeksbe-
vindingen zichtbaar worden. Directe interactie tussen medewerkers, leidinggevenden 
en RMT-leden draagt ertoe bij dat er over en weer meer inzicht ontstaat in elkaars 
situatie en perspectief. Tijdens de workshops merkt een aantal teamleiders op dat de 
bijeenkomst heeft geleid tot nieuwe inzichten over de vanzelfsprekendheid van het 
niet betrekken van medewerkers. Zij willen met medewerkers in gesprek over de 
veranderingen, de invulling daarvan en over mogelijkheden voor participatie. Ook het 
organiseren van een afsluitende evaluerende bijeenkomst met het gehele MT en de 
teamleiders blijkt in deze organisatie relatief gemakkelijk te kunnen worden georga-
niseerd. Het RMT-lid dat deel uitmaakt van de onderzoeksgroep blijkt daarvoor een 
ingang te bieden. 
 Aan de andere kant heb ik de indruk aan het einde van de studie dat de onderzoeks-
groep beter geïncludeerd had moeten zijn in teamleiders en medewerkers door voor 
een meer gevarieerde samenstelling van de onderzoeksgroep te kiezen. Ik twijfel aan 
de effectiviteit van het werken met workshops. Het vertrek van de oorspronkelijke 
opdrachtgever heeft ertoe geleid dat we moeten kiezen voor een beperktere opzet 
van het onderzoek en de terugkoppeling. Daarom kiezen we voor een steekproef 
en voor terugkoppeling in workshops. Ik vraag me echter af of samen reflecteren op 
perspectieven niet gemakkelijker is wanneer betrokkenen een relatie met elkaar zijn 
aangegaan. De relatie die tijdens workshops op te bouwen is met leidinggevenden 
is marginaal. Enkele teamleiders merken tijdens de workshops op weinig nieuws te 
hebben geleerd. Workshops blijken te veel ontkoppeld van het primaire proces en de 
 werksystemen. Ook heb ik de indruk dat de RMT-leden de workshops zien als bijdrage 
 aan het reflectieve proces bedoeld om tot bijstelling van het handelen van teamleiders 
te komen. 
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 Tijdens de afsluitende managementbijeenkomst geven veel van de teamleiders aan 
de stukken niet te hebben doorgenomen wegens tijdgebrek. Het gesprek verloopt 
moeizaam. Voor verschillende teamleiders is deze bijeenkomst de eerste keer dat ze 
met de bevindingen in aanraking komen, en het gesprek over de bevindingen aan de 
hand van een verslag verloopt moeizaam. De bijeenkomst is bedoeld als afsluitend 
en we beogen concrete afspraken te maken voor verbetering. Verschillende van deze 
teamleiders echter hebben het proces in de workshops niet meegemaakt en hebben 
daardoor een heel ander referentiekader dan de onderzoeksgroep. Ook de causal 
loop die werd besproken tijdens de afsluitende managementbijeenkomst, werd niet 
met (h)erkenning ontvangen. Het gebrek aan betrokkenheid van leidinggevenden bij 
het onderzoek was er wellicht de oorzaak van dat de causal loop weinig bijdroeg aan 
het bespreekbaar maken van problematieken. Teamleiders spreken twijfel uit over hoe 
er met de resultaten omgegaan kan worden: ‘een stap in het onbekende’. Verschillende 
mensen geven aan dat deadlines een proces gericht op de aanpak van de problematie-
ken en daadwerkelijk werken aan verbetering zal verhinderen. De meerwaarde van het 
zicht krijgen op perspectieven van medewerkers wordt ter discussie gesteld. Boven-
dien spreekt men de vrees uit dat een eigen aanpak amateuristisch zal zijn. Een aantal 
mensen stelt voor om externe hulp in te schakelen om de vraagstukken bespreekbaar 
te maken en op te lossen. Het RMT biedt zich aan om leidinggevenden die toch met 
de problematiek aan de slag willen, te ondersteunen. Daarmee komt het probleem 
bij de leidinggevenden te liggen. Ik vraag me af hoe zinvol het is om de oplossing bij 
de leidinggevenden neer te leggen waar de onderzoeksbevindingen en de gesprekken 
tijdens de workshops suggereren dat het handelen van RMT-leden deel uitmaakt van 
de problematiek. Interactie tussen RMT-leden en medewerkers wordt op deze wijze 
niet gestimuleerd. Enkele teamleiders doen een tegenvoorstel: één van de RMT-leden 
kan met de materie aan de slag gaan en het proces bewaken. Anderen beamen dat de 
sturing bij het RMT moet liggen. Survey feedback en causal loops hadden in deze strij-
dige context juist kunnen bijdragen aan het bespreekbaar maken van de strijdigheid, 
maar ik vraag me af hoe. De strijdigheid zit in verschillende processen: we moeten iets 
aan regels doen, maar er is niets aan regels te doen want ze horen hier nu eenmaal. 
We moeten anders gaan leidinggeven, minder sturend maar tegelijkertijd schrijft het 
management ons voor hoe we het moeten doen. Na afronding van de studie vraag ik 
me af hoeveel er in deze organisatie zal veranderen. 

8.5  Sociaal-culturele instelling
Deze case studie vindt plaats bij een sociaal-culturele instelling in een stad van onge-
veer 135.000 inwoners. Er werken 250 medewerkers in verschillende disciplines. Het 
werk wordt ondersteund door ongeveer 1400 vrijwilligers die assisteren bij activiteiten 
in buurten en jeugdcentra. De instelling kiest er in 1998 voor om de organisatie te 
reorganiseren. Dit proces wordt ingegeven door recente budgetverlagingen vanuit de 
overheid en veranderende eisen van lokale overheid en inwoners van de stad. De kor-
tingen in het budget dwingen de directieleden en managers ertoe te streven naar een 
efficiëntere en effectievere organisatie van het werk. De gemeente eist een nieuwe en 
meer preventieve werkwijze, aansluitend bij gemeentelijke doelstellingen en wensen. 
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Inwoners van de stad benadrukken het belang van de ontwikkeling van een werkwijze 
volgens hun wensen, waarbij er ruime aandacht moet zijn voor het ontwikkelen en 
organiseren van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Medewerkers streven 
er naar het werk vooral lokaal te houden. Zij benadrukken het belang van leefbaarheid 
en veiligheid in buurten en wijken en hechten belang aan interdisciplinaire samenwer-
king en het elkaar ondersteunen in het werk.

Verschillende veranderingen hebben recent plaatsgevonden. Deze kwamen vooral 
voort uit een noodzaak tot bezuinigen. Dit uitte zich in het schaven aan de bestaande 
formatie, bij elkaar voegen van teams, opheffen van functies in de ondersteuning en/of 
sluiten van accommodaties. Het bleek niet mogelijk om op deze manier door te gaan. 
Om te proberen aan verschillende conflicterende belangen tegemoet te komen en de 
organisatie effectiever en efficiënter te maken, besluit het management om een reor-
ganisatie van de gehele organisatie te beginnen. Het project laat volgens de directie 
de bezuinigingsdoelstellingen buiten beschouwing en heeft als doel de organisatie te 
verbeteren door haar te evalueren en te reorganiseren. In 1998 wordt gestart met het 
veranderproces. Een nieuwe missie benadrukt het belang van sterke sociale betrok-
kenheid, participatie, integraal beleid, vertrouwensrelaties met cliënten, cohesie en 
netwerken. Een sterke aanwezigheid in de stad wordt gerealiseerd door activiteiten te 
organiseren voor alle leeftijdsgroepen, dicht bij burgers, in buurten en wijken. Speciale 
aandacht gaat daarbij uit naar achterstandsgroepen. 

8.5.1  Veranderingen
In gesprek verkennen de plaatsvervangend directeur en ikzelf het proces en de 
vraagstukken. De plaatsvervangend directeur vertelt dat er problemen waren, daar 
zijn de directieleden en een bevriend consultant vervolgens mee aan de slag gegaan. 
De aanpak ging van start aan de hand van conferenties. Er werd een zoekconferen-
tie gehouden met een doorsnede van het personeel. Daarnaast is een conferentie 
gehouden met 10 á 12 managementleden. Een interne quickscan door de consultant 
onder het management en de mensen die deelnamen aan de conferenties leverde een 
overzicht op van de heersende problemen. De deelnemers gingen vervolgens met deze 
knelpunten aan de slag in een derde, gemengde conferentie. Deze conferentie was 
bedoeld om na te denken over vraagstukken waar tegenaan wordt gelopen en over de 
doelen voor veranderingen. Uit de bevindingen van de conferentie worden de volgende 
doelen voor de veranderingen geformuleerd:
●   Delegatie van verantwoordelijkheden en competenties naar resultaatverantwoorde-

lijke teams;
●  Een kleinere kloof tussen beleid en uitvoering;
●  Meer integratie van buurt- en stadsactiviteiten en projecten;
●  Bevorderen van functieverbreding, flexibiliteit, expertise en carrièreontwikkeling

Op grond van de resultaten uit de interne quickscan en de doelstellingen uit de 
conferentie ontwikkelt het management vervolgens een blauwdruk voor een nieuwe 
organisatiestructuur. De organisatie moet met minder mensen toe, werkzaamheden 
zullen in sectoren worden ingedeeld en er komen zelfsturende teams. Een tweede 
consultant van een extern adviesbureau gaat vervolgens aan de slag met het effenen 
van de structuur, de implementatie van de veranderingen en de verdeling van taken. 
De organisatie, tot dan toe geografisch georganiseerd in zes stadsdelen, wordt inge-
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deeld in vier functionele sectoren, gericht op jeugd, tieners en jongeren, buurtwerk 
en op beheerszaken. De sectoren worden samengesteld uit verschillende disciplines 
of werksoorten naar de aard van de activiteiten en de daarvoor benodigde kwaliteiten 
van medewerkers.

Er vindt een selectie plaats van vier toekomstige sectormanagers uit de 6 stads-
deelmanagers. Daarbij kijkt een sollicitatiecommissie bestaande uit drie directieleden 
en de consultant, volgens de plaatsvervangend directeur vooral naar de inhoud en 
misschien wel te weinig naar kwaliteiten. De kernvraag bij de sollicitatieprocedure 
was: waar wil je als manager naar toe. Op grond daarvan maakt de commissie een 
selectie uit de managers. Verschillende managers blijken een voorkeur te hebben voor 
de functie van sectormanager Buurtwerk. De sollicitatiecommissie deelt degene met 
het volgens hen inhoudelijk beste plan de positie toe. Twee managers vallen af. Drie 
andere managers worden over de resterende sectoren verdeeld. Eén van hen overlijdt 
plotseling. Onder medewerkers gaat het verhaal dat de stress rond de stoelendans 
hem te veel werd.

Samen met de drie-koppige directie bestaand uit de directeur, de plaatsvervangend 
directeur en het hoofd van de afdeling P&O, vormen de managers een management-
team. Elk van de sectoren ontwikkelt een missie en bijbehorende doelstelling in het 
verlengde van de missie van de organisatie. Een uniform sectorbeleid fungeert als 
bindende factor voor de onderdelen van de sector en om problemen als lage betrokken-
heid, het niet gebruiken van de kennis en kunde van medewerkers en mogelijkheden 
tot participatie zoals voortgekomen uit de quickscan, op te lossen. Om de integrale 
werkuitvoering op wijk- of buurtniveau te waarborgen, worden medewerkers toegewe-
zen aan lokale interdisciplinaire teams. Uitgangspunt voor toewijzing is de aanwezig-
heid van een relatief permanente kerngroep van buurtwerkers in de probleemgebieden, 
toegewezen naar de mate waarin problemen worden ervaren in een specifieke buurt. 
Deze kern van buurtwerkers heeft als belangrijkste doel het ontwikkelen van wijk-
gebonden welzijnsprogramma’s. Om deze permanente kern heen zijn mensen uit de 
andere sectoren werkzaam in verschillende wijkteams, volgens een matrixstructuur. 
Deze teams werken zoveel mogelijk zelfsturend. De sectormanager fungeert als coach 
voor twee of meer van de interdisciplinaire locatiegebonden teams.

De reorganisatie van de stichting betekent een behoorlijke omwenteling en verloopt 
op verschillende punten moeizaam. De nieuwe structuur, de cultuurverandering en de 
vooruitstrevende missie blijken niet gemakkelijk te realiseren. De directeur geeft in 
gesprek aan dat het proces moeizaam verloopt, de mensen verandermoe zijn en het 
‘niet goed voelt’. Hij wil onderzoeken wat er aan de hand is met de veranderbereidheid 
van de mensen, waar de hiaten in het proces zitten en of de cultuur van de organisatie 
wel mee verandert met de structuurwijzigingen. Mij wordt gevraagd om te helpen de 
perspectieven op het proces inzichtelijk te maken en een dialoog over de veranderingen 
op gang te helpen brengen. Dat zullen we gaan doen in diverse bijeenkomsten waarin 
gesprek tussen medewerkers, managers en de directie op gang gebracht zal worden.

8.5.2  Aanpak van het onderzoeksproces
Het doel van het onderzoeksproces is om de verschillende perspectieven op organise-
ren en veranderen inzichtelijk te maken en te bespreken. We hopen dat gezamenlijke 
reflectie op deze perspectieven een stimulans zal zijn voor het op gang brengen van een 
proces van reflecteren, uitwisselen van perspectieven en leren. Om te beginnen voer ik 
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verschillende oriënterende gesprekken met medewerkers en managementleden. Ik krijg 
een lijst adressen van buurthuizen en een leenfiets mee en fiets verscheidene buurt-
huizen af om met mensen te gaan praten. Daarna wordt met de hulp van een aantal 
organisatieleden en een lid van het managementteam de vragenlijst om perspectieven 
op het veranderproces inzichtelijk te maken, aangepast aan de taal in de organisatie. Er 
wordt een aantal aspecten toegevoegd die in deze organisatie van belang waren. Voor 
de beheerssector wordt een aparte versie van de lijst gemaakt. De plaatsvervangend 
directeur neemt mij mee naar sectorbijeenkomsten bedoeld om het nieuwe jaar in te 
luiden en de doelstellingen voor dat jaar door te nemen. Daar licht ik de vragenlijsten 
toe en deel ze uit aan alle vaste medewerkers. De sectormanagers leggen uit dat de 
resultaten uit de lijsten zullen worden besproken in feedback sessies en dat we daarom 
ieders bijdrage aan het invullen van de lijst en het deelnemen aan de feedbacksessies 
erg op prijs stellen. Onderzoeker en sectormanagers leggen uit dat het nog niet precies 
duidelijk is wanneer deze sessies plaats zullen vinden. Dat zal afhankelijk zijn van 
wanneer de resultaten uit de vragenlijsten bekend zijn en welke bevindingen er uit 
naar voren komen. Mensen worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om vragen te 
stellen over de lijst en de feedback sessies. De lijsten worden waar mogelijk ter plekke 
ingevuld en meegenomen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, leveren de medewerkers 
de ingevulde vragenlijsten in een gesloten envelop in bij de sectormanager. In totaal 
worden er 147 ingevulde lijsten verzameld van de onder vaste medewerkers uitgezette 
210 lijsten, een respons van 70 procent.

8.5.3  Perspectieven op veranderproces

Figuur 8.4: Perspectieven sociaal-culturele instelling

De surveyresultaten laten een verschil in perspectief op het veranderproces zien tussen 
de medewerkers en het management. Over de kenmerken van de organisatie zijn orga-
nisatieleden over het algemeen gematigd. De doelen en strategie van de organisatie 
zijn helder en worden door mensen gedragen: mensen weten waar ze voor staan en 
naar streven. Het werk wordt eveneens positief beoordeeld. Vooral de politieke relaties 
worden negatief beoordeeld. De perspectieven op de aanpak van veranderingen zijn 
gematigd negatief. Medewerkers vinden dat er te weinig interactie heeft plaatsgevon-
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den in en over veranderingen. De reorganisatie roept spanningen op en de timing van 
veranderingen wordt negatief beleefd: veranderingen hebben te snel en onoverzichte-
lijk plaatsgevonden. Ook ontbreekt het draagvlak voor veranderingen. De rol van het 
managementteam in veranderingen wordt neutraal beoordeeld. De uitkomstverwach-
ting van de reorganisatie is desondanks niet negatief en er is enige, hoewel weinig 
steun voor de reorganisatie. Het perspectief van het directieteam blijkt beduidend 
positiever dan dat van de medewerkers op zowel de organisatie als het veranderproces. 
Dit illustreert de lastige positie van de sector managers. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van de veranderingen en worden geacht de organisatieleden te leren 
werken in en om te gaan met de nieuwe organisatie. Ondanks de moeilijke periode die 
zijn achter de rug hebben, blijkt het profiel van de managers positiever dan dat van de 
directie. 

Box 8.9: Reflecties op context en aanpak
 Medewerkers werken in hun eigen stadsdeel aan de realisatie van eigen locale doelstel-
lingen, daarbij relatief weinig gehinderd door regelgeving. Daarmee kent de organisatie 
overeenkomsten met de professionele bureaucratie. Met de komst van de verande-
ringen ingegeven door budgetkortingen komt hierin verandering. De consternatie die 
over veranderingen ontstaat, reflecteert in de kern verschillende zijnsdefinities van 
betrokken stakeholders: de directie is vooral gericht op efficiëntieverbetering. De 
locale overheid is gericht op preventie, aansluitend bij gemeentelijke doelstellingen. 
Bewoners wensen een werkwijze volgens hun wensen waarbij veel aandacht is voor 
de ontwikkeling en organisatie van activiteiten. Professionals streven er naar het werk 
lokaal te houden en benadrukken het belang interdisciplinaire samenwerking en wer-
ken aan leefbaarheid en veiligheid in buurten en wijken. De doelstellingen van de 
directie staan haaks op de waarden die medewerkers nastreven. 
 Een tweede aandachtspunt is het gevoel onder medewerkers dat hun stem niet is 
meegenomen in veranderingen. De aanpak van de veranderingen is ontwerpmatig 
en expert-achtig. Veranderingen worden vanuit de top ingegeven en diezelfde top 
legt er de nadruk op dat bezuinigingen in de reorganisatie buiten beschouwing 
worden gelaten. Zoekconferenties worden in eerste instantie apart georganiseerd 
voor het management en een selectie aan medewerkers. Ik begrijp uit gesprekken 
dat er over en weer weinig inzicht is in wat er tijdens die conferenties is gebeurd en 
geconcludeerd. Later wordt een gezamenlijke gemengde conferentie georganiseerd 
waarin gezamenlijk doelen voor de reorganisatie worden geformuleerd. Het werken 
met conferenties wekt onder betrokken medewerkers de suggestie van inspraak. Uit-
eindelijk echter kiest het management voor de nieuwe matrixstructuur die planmatig 
wordt gerealiseerd. Ik vraag me af hoe deze keuze en de aanpak zich verhouden tot 
de doelen. Daarin was juist aandacht voor delegatie van verantwoordelijkheden en 
bevorderen van expertise. Ze lijken strijdig en suggereren een dubbele binding (Bate-
son, 1972). Medewerkers herkennen hun inbreng niet in de conferentie geformuleerde 
doelen. Onder hen bestaat de indruk dat het management niet helemaal eerlijk is. De 
nieuwe missie wordt als misleidend ervaren. De functionele organisatiestructuur roept 
allerlei problemen op in de realisatie van het werk. Er wordt een sterke werkdruk 
 en samenwerkingsproblematiek ervaren. Medewerkers vragen zich af ‘werkt het 



267

 eigenlijk wel?’ De conferenties roepen de gedachte van programmatische strategieën 
op. Veranderingen worden daarnaast relatief planmatig uitgewerkt in een blauwdruk 
voor de nieuwe structuur. De uiteindelijke beslissing daarover wordt genomen door 
het management, waardoor kenmerken van een machtsstrategie worden gereflecteerd. 
Het veranderpatroon is sceptisch. 
 De onderzoeksresultaten laten zien dat het perspectief van de sectormanagers 
positiever is dan dat van de directieleden. De verhalen die ik hoor over het proces, de 
sollicitatierondes en daaruit resulterende spanningen, doen me eraan twijfelen of hun 
perspectief werkelijk zo positief is. Ik vraag me af of de neiging van sectormanagers 
om de vragenlijst relatief positief in te vullen, mede is ingegeven door verhoudingen 
in het managementteam. Daarnaast hoor ik, terwijl ik in de organisatie rondloop, van 
medewerkers verschillende verhalen die suggereren dat zij zich door de directie wei-
nig serieus genomen voelen. Zo vertellen medewerkers van het projectbureau dat ze 
dit bureau niet terug konden vinden in de nieuwe structuur. Zij waren naar de directie 
gestapt om uitleg en beweren dat de directie geen moeite deed om hen te herplaat-
sen. Leden van de voormalige OR, die voor en deels tijdens de veranderingen zitting 
had, vertellen dat tijdens een vergadering van het bestuur, de directie en de OR over 
de reorganisatie, de directie zonder uitleg tussentijds met bestuursleden in een apart 
kamertje verdween. Dit gaf hen de indruk dat daar dingen werden besproken waarvan 
zij niets mochten weten. Het gevolg was dat zij zich niet serieus genomen voelden. Dat 
had weer consequenties voor de relatie tussen de directie en de OR-leden. Binnen 
één van de sectoren waren medewerkers erg emotioneel over de veranderingen. Zij 
vertelden onder meer dat de coördinatoren hun functie niet terug konden vinden in 
de reorganisatieplannen. Ze zouden maandenlang niet hebben geweten wat er met hen 
ging er met hen ging gebeuren. De plannen zouden ‘tussen de regels door’ in het reor-
ganisatieplan hebben gestaan, maar geen van hen had dat juist geïnterpreteerd. Toen 
uiteindelijk duidelijk werd dat hun functie verdween, zouden zij geen alternatieven 
aangeboden hebben gekregen en zou er geen duidelijkheid zijn verschaft. Een aantal 
mensen binnen de sector had zich verenigd in de nieuwe OR. Zij hanteerden in de 
relatie met de directie vermoedelijk een strijdmodel.
 Ik twijfel wat ik met deze verhalen moet, en besluit uiteindelijk ze bespreekbaar te 
maken met de directeur. Hoewel ik aangeef de context van de verhalen niet te ken-
nen, bespreek ik wel de gevolgen met de directeur: mensen voelen zich niet serieus 
genomen en ontwikkelen daardoor een zekere weerstand tegen de veranderingen. De 
directeur vindt dat het herplaatsen van mensen een taak van P&O is, de directie in alle 
rust met de leden van het bestuur moet kunnen praten en met de coördinatoren was 
besproken dat het lang zou kunnen duren voor er duidelijkheid over hun functie zou 
komen. Ook vertelt hij dat enkele medewerkers van een van de sectoren de capacitei-
ten van hun nieuwe sectormanager in de media betwijfelden. De directie was daarover 
erg verbolgen en beschuldigde per abuis de verkeerde medewerker. Ook binnen de 
OR ontstond volgens de directeur ruzie, enkele medewerkers konden niet met de 
voorzitter overweg. Volgens de directeur waren de problemen kenmerkend voor de 
organisatiecultuur, er werd altijd geruzied. Desondanks vond hij het perspectief van 
medewerkers zorgelijk, en wilde gaan zoeken naar nieuwe handelingsmogelijkheden.
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8.5.4  Survey feedback en dialoog
Wegens spanningen tussen leden van de ondernemingsraad en de directie is mijn eerste 
gedachte om de resultaten in een gezamenlijke bijeenkomst met de ondernemingsraad 
te bespreken. Door de resultaten gezamenlijk te bespreken zou er tussen de directie en 
de ondernemingsraad meer inzicht in en begrip voor elkaars situatie en overwegingen 
kunnen ontstaan. De directieleden wijzen die gedachte van de hand om discussies 
voortkomend uit verschillende inzichten te vermijden. Ze geven er de voorkeur aan 
de resultaten in de beslotenheid van het managementteam te bespreken. Mijn indruk 
is dat de veranderingen druk hebben gelegd op de sectormanagers. Ook vermoed ik 
spanningen door de veranderingen en door de sollicitatieprocedure tussen sommige 
sectormanagers en de rest van het managementteam. Daarom lijkt het een goede optie 
om de resultaten in het gehele managementteam te bespreken. De bedoeling van deze 
gezamenlijke presentatie is om inzicht te geven in verschillende perspectieven en daar-
mee in de positie van de sectormanagers.

Tijdens de bespreking met het managementteam besluiten we tot een grootschalige 
feedbackbijeenkomst voor alle organisatieleden. Daarbij zouden ook de leden van het 
managementteam aanwezig zijn om deel te nemen aan het proces, vragen te stellen 
en te beantwoorden. Alle organisatieleden worden hiervoor uitgenodigd. Daarnaast 
besluit het managementteam in de weken na de grootschalige bijeenkomst feed-
backsessies in de teams te organiseren waarin nader op de problematiek kan worden 
ingegaan. De resultaten uit het onderzoek wijzen uit dat er sprake is van communi-
catie- en samenwerkingsproblemen tussen medewerkers uit verschillende sectoren. 
Om discussie tussen medewerkers uit verschillende sectoren te voorkomen stelt de 
directeur voor deze besprekingen plaats te laten vinden in de grotere, unidisciplinaire 
sectorteams. Deze teams bestaan uit medewerkers uit dezelfde sector en van hetzelfde 
discipline, die verder niet (regelmatig) met elkaar samenwerken. In sommige gevallen 
lukt het niet om gesprekken in de sectorteams te plannen. In dat geval wordt er voor 
gekozen om in de locale teams, waarin mensen dagelijks met elkaar samenwerken, met 
elkaar in gesprek te gaan. In de beheerssector wordt besloten om de resultaten tijdens 
een grootschalige sectorbijeenkomst te bespreken. De reden daarvoor is dat bepaalde 
medewerkers binnen deze sector niet in teams werken. Sommige beheerders hadden 
al eerder deelgenomen aan de bespreking van de onderzoeksresultaten in hun eigen 
lokale team.

De opkomst tijdens de grootschalige bijeenkomst blijkt laag en de bespreking van de 
resultaten verloopt moeizaam. Medewerkers zeggen er aan te twijfelen of het manage-
mentteam hun perspectief op het veranderproces serieus zal nemen. De datum en tijd 
voor de bijeenkomst komt veel medewerkers slecht uit. Ook komen medewerkers niet 
omdat de perspectieven besproken zullen worden in de teams. Een kritische en boze 
groep van ongeveer veertig tot vijftig medewerkers komt wel naar de bijeenkomst, die 
verloopt in een bijzonder gespannen sfeer.

Enkele weken later vinden de besprekingen in de teams plaats. Deze leveren inzicht 
in de achtergronden van de ontevredenheid. Hoewel organisatieleden enig inzicht 
hebben in de achterliggende koers en bedoelingen van de veranderingen, veroorzaken 
de doelen van de reorganisatie twijfel bij veel organisatieleden. Zij begrijpen vaak niet 
hoe de huidige indeling in enerzijds sectoren en anderzijds het werken in interdiscipli-
naire teams kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en 
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de effectiviteit en flexibiliteit van de organisatie. De doelen worden door veel mensen 
te abstract gevonden. Het gevoel leeft onder medewerkers dat zij weinig inbreng in 
de reorganisatiedoelen hebben gehad. De structuur van de stichting is aanleiding 
tot onduidelijkheid. Het samenwerken in zowel huis- als gebiedsteams levert voor 
verschillende teams problemen op in de samenwerking, de onderlinge afstemming, 
in coördinatie en in sturing. Ook zijn teamverantwoordelijkheden vaak niet helder. 
Medewerkers geven aan weinig inzicht te hebben in het beleid van de andere sectoren, 
wat de samenwerking bemoeilijkt. Sommige medewerkers vinden dat de beleidsplan-
nen van de verschillende sectoren op punten conflicteren. Daarnaast ervaren mensen 
discrepanties tussen enerzijds de lijnstructuur van de sector en anderzijds de ‘platte’ 
structuur van de teams. Het ontbreken van heldere teamdoelstellingen, zoals binnen 
de sectoren bestaan, maakt samenwerken lastig. Ook is de indeling in sectoren er de 
oorzaak van dat meerdere managers zich bemoeien met problemen in de interdisci-
plinaire teams. Daardoor ontstaan tegenstrijdigheden en kunnen problemen moeilijk 
opgelost worden. Veel (individuele sector)medewerkers storten zich vanwege de 
problematiek sterk op hun eigen werk. De structuur is tevens aanleiding tot cultuur-
verschillen en concurrentie tussen sectoren. De werkdruk is voor iedereen toegenomen 
door uitbreiding van het takenpakket en de noodzaak tot veel coördineren en afstem-
men. Ten slotte geven sommige mensen aan zich niet serieus genomen te voelen 
wanneer zij problemen aangeven en wensen meer aandacht van het managementteam. 
Ik koppel de bevindingen uit de sessies terug aan de directie en schrijf na afloop van 
de terugkoppelingssessies een rapport dat ik samen met het gehele managementteam 
bespreek.

Na de bespreking van de onderzoeksresultaten gaat het managementteam aan de 
slag met de meest in het oog springende vraagstukken. De consultant, de plaatsver-
vangend directeur en een van de managers zijn voorstander van het handhaven van 
de sectoren, twee andere managers zijn tegen. De insteek blijft in eerste instantie 
om de sectoren te handhaven. Twee managers gaan aan de slag met het uitwerken 
van de feedback, de bouwstenen die het onderzoek en allerlei andere documenten 
aandroegen en een inventarisatie van de opvallende punten daarin. De directeur heeft 
inmiddels de organisatie verlaten wegens gezondheidsklachten. De consultant van het 
externe bureau die heeft bijgedragen aan de implementatie van het matrixmodel zou 
als interim-directeur zijn functie overnemen. Zijn benoeming wordt gesteund door de 
plaatsvervangend directeur. Uiteindelijk wordt echter een andere interim-directeur 
aangesteld. Deze interim-directeur heeft op basis van zijn ervaringen in andere 
welzijnsinstellingen een voorkeur voor een geografische inrichting. Na het lezen van 
verschillende documenten en het onderzoeksrapport besluit de interim manager te 
kiezen voor een geografisch model, gecombineerd met de ‘beste elementen uit het 
sectormodel’. De nieuwe, geografische organisatiestructuur wordt vervolgens geïm-
plementeerd en de interim speelt daarin de rol van verandermanager. In de praktijk 
betekenen de plannen dat de managers weer een gebied aansturen, maar daarnaast 
projecten in het sectordiscipline ‘coachen’ als programmaleider. Elk buurthuis krijgt een 
huiscoördinator; deze functie wordt vervuld als rol in plaats van als taak. Samen met 
de teams wordt er besloten wie deze rol gaat vervullen, hoewel de plaatsvervangend 
directeur aangeeft daar de doorslag in te willen geven om te voorkomen dat ‘bepaalde 
mensen’ de rol op zich nemen. Een van de meest kritische teams zal uit elkaar gehaald 
worden. Daarnaast wordt er een nieuwe ondersteuningsstructuur opgericht en worden 
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de secretariaten verbeterd zodat er betere managementondersteuning kan worden 
geleverd. Het bestuur heeft budget vrijgemaakt om een aantal zaken op te pakken, 
waaronder de secretariaatsopbouw. Ook wordt er gewerkt aan een betere vastlegging 
van besluiten. De nieuwe inrichting van de managementondersteuning moet er voor 
zorgen dat managementbesluiten naar de medewerkersecretariaten worden doorge-
speeld. Er wordt een buitendienstmedewerker aangesteld die zich bezig houdt met de 
administratieve processen om de teams te ondersteunen. De financiële administratie 
wordt heringericht zodat alle budgetten op de juiste plek terechtkomen en transparant 
worden. Ten slotte besteedt de interim manager aandacht aan de werkdruk van de 
manager middels een model dat een onderscheid maakt tussen drie aspecten: ‘span 
of control’ of directe aandacht behoevende taken, span of attention en span of support 
ofwel ondersteuning van managers.

De plannen hebben tot enige spanningen geleid tussen de voor- en tegenstanders 
van het sectormodel. Over de beheerssector is nog geen duidelijkheid. De managers 
‘hikken aan tegen het coachen van ook de beheerders’, aldus de plaatsvervangend 
directeur. Om het probleem van de ‘twee leidinggevenden op een team’ aan te pakken 
ligt het echter voor de hand dat zij worden ondergebracht bij de teams. De managers 
staan volgens de plaatsvervangend directeur met enige twijfel achter de plannen, er 
leven nog vragen rond de uitwerking ervan.

Box 8.10: Methodische reflecties
 In vergelijking met de voorgaande casestudies is de aanpak van het onderzoeks- en 
feedbackproces in deze case studie op verschillende punten anders. Gesprekken met 
organisatieleden krijgen een belangrijkere rol in het onderzoeks- en feedbackproces. 
Ze dienen niet meer alleen als een oriëntatie op de organisatie en het veranderproces, 
maar krijgen ook een interventiedoel en bieden een ingang om na te denken over de 
aanpak van de survey feedback. Meer mensen worden betrokken in feedback en inter-
actie. De terugkoppeling aan het managementteam maakt het mogelijk om vraagstuk-
ken die te maken hebben met de positie van sectormanagers bespreekbaar te maken. 
Via de gezamenlijke bijeenkomst worden zowel directieleden en sectormanagers als 
medewerkers betrokken in de interpretatie van bevindingen. Er komt interactie op 
gang tussen directieleden, sectormanagers en medewerkers onderling en vraagstukken 
worden zichtbaar. De bijeenkomsten in de teams bieden mogelijkheden om nader in te 
gaan op specifieke vraagstukken. Tegelijkertijd roept de aanpak nieuwe twijfels op. 
 De directeur en de plaatsvervangend directeur blijken gemakkelijk te benaderen en 
we stemmen regelmatig af. Ik heb in deze casestudie regelmatig overleg met zowel 
de directieleden als managers en medewerkers. Verschillende organisatieleden zijn 
betrokken bij het opstellen en aanpassen van de vragenlijst. Desondanks voer ik de bij-
behorende taken toch vooral zelf uit. Ik voel mij intermediair tussen de directie en de 
medewerkers. Boze en mondige medewerkers zien mij als klankbord en gebruiken me 
om hun ontevredenheid over de gang van zaken aan kwijt te kunnen en door te spelen 
‘naar boven’. Directieleden op hun beurt gebruiken me om zicht te krijgen op wat er 
op de werkvloer speelt. Verschillende andere gebeurtenissen wekken langzamerhand bij 
mij de indruk dat de top interactie in de organisatie vermijdt uit angst voor discussie. 
Survey feedback en de kleinschalige sessies zouden er aan bij kunnen dragen om dat 
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 patroon te doorbreken. De gebeurtenissen tijdens de gezamenlijke bijeenkomst en de 
aanpak van de sessies zorgen er echter voor dat ik me afvraag of de gekozen aanpak 
wel goed genoeg werkt. 
 Zo is er de gezamenlijke terugkoppelingsbijeenkomst. Omdat de directeur graag vanuit 
een positief uitgangspunt wil beginnen om een positieve sfeer te creëren, begin ik 
met het bespreken van de meer positieve perspectieven. Dat leidt tot consternatie. 
Er wordt door enkele medewerkers opgemerkt dat zij de indruk krijgen dat er 
onjuistheden of onvolledige resultaten worden gepresenteerd. Een intensieve discussie 
over inhoudelijke details van de onderzoeksresultaten volgt. Het managementteam 
reageert in eerste instantie defensief en probeert te verklaren waarom bepaalde 
negatieve resultaten zijn verkregen. Dit lijkt de kritiek van medewerkers aan te wak-
keren. Naarmate de discussie vordert, worden reacties meer offensief. Dan is de tijd 
op en meldt de directeur dat hij moet vertrekken voor een afspraak. De bijeenkomst 
wordt afgebroken. Velen vertrekken ontevreden en morrend; verdere interactie 
wordt vermeden. Ik vraag me af of de beslissing om de eerste terugkoppeling van 
onderzoeksbevindingen niet samen met de leden van de OR te organiseren, ook is 
ingegeven door de angst voor conflict. Paradoxaal is het inzicht dat juist dit interactie-
vermijdende handelen bijdraagt aan het gevoel onder OR-leden niet serieus te worden 
genomen. De directie op haar beurt ziet zich bevestigd in de gedachte dat met mede-
werkers niet te praten valt, waardoor interactie nog schaarser wordt. De beslissing 
ten slotte om terugkoppeling van onderzoeksbevindingen te laten plaatsvinden in de 
grotere sectorteams om discussie te voorkomen representeert dezelfde angst voor en 
afkeer van interactie. In de sectorteams komt gesprek niet van de grond, omdat deze 
mensen weinig met elkaar gemeen hebben. Gevolg van het vermijden van interactie is 
dat woede blijft doorsudderen, om tijdens de eerstvolgende keer dat interactie wel 
mogelijk is tot uitbarsting te komen. Achteraf spijt het me dat ik deze observaties niet 
met betrokkenen bespreekbaar heb gemaakt. Wellicht had ik dan ook mijn positie als 
intermediair kunnen voorkomen. 
 Hoewel er nu een proces van interactie middels survey feedback op gang is gebracht, 
stopt het proces na de bespreking van het rapport en de inzichten met het manage-
mentteam. Interactie met medewerkers maakt vraagstukken zichtbaar maar het 
nadenken over oplossingen is voorbehouden aan het managementteam. In de aanpak 
van de reorganisatie is eenzelfde patroon te zien: er wordt gestart met conferenties, 
maar vervolgens neemt het management de beslissing tot een nieuwe structuur. 
Interactie wordt op gang gebracht maar het proces wordt niet ‘afgemaakt’. Hoewel 
de reorganisatie uiteindelijk grotendeels wordt teruggedraaid, wordt ook hierbij een 
ontwerpmatige aanpak gekozen, is er weinig sprake van interactie en zitten managers 
wederom in onzekerheid. Vanuit dit perspectief kan ik begrijpen dat organisatieleden 
zich niet serieus genomen voelen. Het doel van de methodiek is zoeken naar interac-
tie en bespreekbaar maken van wat er aan de hand is. Daar zijn we op verschillende 
manieren mee aan de slag gegaan en dat heeft inzicht gegeven in de vraagstukken waar 
organisatieleden tegenaan lopen. Maar hoewel er een begin wordt gemaakt met het 
delen van inzichten, met ‘dingen anders doen’, wordt er teruggegrepen op sturing wan-
neer de vraagstukken duidelijker worden. Daardoor heb ik de indruk dat de metho-
diek minder heeft bijgedragen aan het proces en aan het oplossen van vraagstukken 
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 dan mogelijk was geweest. De survey feedback heeft er niet aan kunnen bijdragen om 
patronen te doorbreken. Huidige gedragsregels kunnen blijven bestaan en er is sprake 
van het ‘beter doen van dezelfde dingen’. Het perspectief op het onderzoek en de 
survey feedback is beperkt gebleven tot het zichtbaar maken van vraagstukken waarop 
gestuurd moet worden. Een interactieve onderzoeksaanpak, gezamenlijk nadenken 
over oplossingen en gezamenlijk reflecteren op de patronen en problemen die spelen 
hadden wellicht meer kunnen bijdragen aan het ter discussie stellen en doorbreken 
van patronen. 

8.6  ICT-sector van een verzekeringsorganisatie
De ICT-sector waarbinnen deze casestudie plaatsvindt, maakt onderdeel uit van een 
verzekeringsbedrijf. De verzekeringsorganisatie adviseert 1,2 miljoen particuliere 
klanten over financiële zaken met behulp van 1100 adviseurs en verstrekt diverse ver-
zekeringsprodukten. De diensten zijn te onderscheiden in drie productcategorieën: 
levensverzekeringen, schadeverzekeringen en bankproducten waaronder hypotheken. 
De nadruk van de klantenbenadering ligt op een optimale, persoonlijke bediening 
met maatwerk. Binnen de organisatie vervult de sector ICT een ondersteunende rol. 
Er werken 226 mensen. De sector bestaat uit 4 afdelingen en 2 stafafdelingen. De 4 
afdelingen zijn Relatie management, Systeem realisatie, Kwaliteit & testen en Exploi-
tatie. De stafafdelingen worden gevormd door de afdelingen Architectuur en advies 
en Programma en procesmanagement. De afdelingen zijn opgedeeld in verschillende 
teams die worden geleid door een teamleider. Elk van de afdelingen wordt aangestuurd 
door een afdelingsmanager en de gehele sector wordt geleid door een sectorhoofd. De 
afdelingsmanagers en het sectorhoofd vormen gezamenlijk het managementteam.

8.6.1  Veranderingen
In 1999 werd door het verzekeringsbedrijf geconstateerd dat er aandacht nodig is voor de 
kwaliteit en effectiviteit van de ondersteunende diensten van de toenmalige sector Auto-
matisering. Verschillende opeenvolgende veranderingen binnen de organisatie stelden ver-
anderde eisen aan de inrichting van en aansturing binnen de sector Automatisering: het 
automatiseringsproces was onvoldoende in staat om de veranderende bedrijfsprocessen 
optimaal te kunnen blijven ondersteunen. Men ambieerde een professionele, klantgerichte 
IT Services sector die adequaat kan inspelen op de behoefte van interne klanten. Om deze 
doelstelling te bereiken was een herziening van de organisatiestructuur nodig. Een pro-
jectgroep ging aan de slag met een onderzoek naar de orderafwikkeling binnen de sector. 
Na een volledige inventarisatie van de werkprocessen concludeerde de projectgroep dat er 
om te komen tot verbetering van het automatiseringsproces veranderingen nodig zijn op 
drie kernaspecten: de organisatiestructuur, de (werk)processen en de organisatiecultuur. 
Onder haar leiding gingen mensen met expertise op verschillende gebieden in de automa-
tisering en klantenrelaties in werkgroepen aan de slag met de vraag welke veranderingen 
er in de werkprocessen plaats zouden moeten vinden teneinde de dienstverlening te 
verbeteren. Uitgangspunten voor het onderzoek en de beoogde veranderingen waren 
een verheldering van taken, rollen en verantwoordelijkheden, professionalisering van 
medewerkers en klantgericht werken.
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De inventarisatie van de werkprocessen dient als basis voor een blauwdruk van de 
gewenste organisatiestructuur. De inrichting van de sector wordt aangepast aan het 
verloop van de werkprocessen volgens een gestroomlijnd en klantgericht IT proces. 
In de praktijk betekent dit dat het proces van opdracht tot en met overdracht wordt 
opgedeeld in stukken die de nieuwe teams gaan representeren. Eind 2000 wordt het 
startsein gegeven voor de invoering van de nieuwe structuur. Met behulp van een 
verzameling gefaseerde mijlpalen, samengevat in een ‘reisplan’, wordt richting gegeven 
aan de verandering en worden de veranderingen meetbaar en controleerbaar gemaakt. 
De wijze waarop de veranderingen vorm krijgen, wordt door de betrokkenen zelf 
bepaald. De veranderingen betekenen voor een deel van de medewerkers van de sector 
Automatisering en voor enkele onderdelen van overige sectoren een herinrichting van 
functies. Leidinggevende taken verschuiven richting coachend leiderschap. Nieuwe 
functies van coach, relatiemanager en IT-projectleider worden gecreëerd en een oplei-
dingsplan voor de functies wordt ontwikkeld. Samen met de leidinggevende stelt de 
medewerker vast in hoeverre er een opleidingsbehoefte is gericht op de ontwikkeling 
van de werknemer en ter anticipatie van een mogelijke toekomstige functie. Verder is 
de bedoeling dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid aan de dag leggen en 
er zal worden afgerekend op prestaties.

De veranderingen binnen de sector verlopen vanuit de visie van het management 
voorspoedig. De in het ‘reisplan’ geformuleerde mijlpalen blijken in augustus 2001 
grotendeels gehaald. Met betrekking tot de meer ‘zachte’ kant van veranderingen 
organiseert een ingeschakeld adviesbureau sessies bedoeld om medewerkers te leren 
omgaan met de veranderingen. Deze stemmen tot tevredenheid van het management-
team. Wel leven er vragen omtrent de beleving van de medewerkers van de veran-
deringen, de nieuwe organisatie- en besturingsstructuur, de wijze van leidinggeven 
en de professionalisering van de medewerkers. De vraag ontstaat naar inzicht in de 
beleving van de veranderingen, de aanpak en voortgang van de veranderingen en 
eventuele verbeterpunten. Om inzicht te verkrijgen in het verloop van het proces, het 
te evalueren en eventueel op punten te verbeteren wil de projectgroep inzicht krijgen 
in de ervaringen van medewerkers met het veranderproces en hun ideeën erover. Ook 
bij het management bestaat er behoefte aan een overzicht van het verloop van de 
veranderingen. Mij wordt gevraagd om te helpen de perspectieven op veranderingen 
zichtbaar en gesprekken over vraagstukken en oplossingen op gang te helpen bren-
gen. 

8.6.2  Aanpak van het onderzoeksproces
Er wordt een onderzoeksgroep gevormd bestaande uit een lid van het management-
team, een lid van de afdeling relatiemanagement, een projectleider en mijzelf. De 
onderzoeksgroep begint met het voeren van verschillende gesprekken met leiding-
gevenden en medewerkers van verschillende teams. De gesprekken helpen om de 
vragenlijst ‘Effectief Veranderen’ op maat te maken en leiden tot een eerste inzicht in 
perspectieven van betrokkenen op de veranderingen en de aanpak daarvan. Middels 
een proefafname onder een aantal medewerkers en leidinggevenden wordt getest of 
de lijst volledig duidelijk is en de vraagstelling volledig aansluit bij de vraagstukken 
die binnen de sector spelen. De vragenlijsten worden tijdens enkele gezamenlijke 
bijeenkomsten met medewerkers en teamleiders en tijdens werkoverleggen door een of 
twee leden van de onderzoeksgroep aan alle sectorleden geïntroduceerd, uitgedeeld en 
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ter plekke ingevuld. In totaal komen er 170 lijsten terug, een respons van 75 procent. 
Daarnaast vullen 11 klanten een aangepaste versie van de vragenlijst in.

8.6.3  Perspectieven op veranderproces

Figuur 8.5: Perspectieven ICT-sector

De resultaten laten duidelijke perspectiefverschillen zien tussen het managementteam 
(Figuur 8.5, linker afbeelding) en de medewerkers (rechter afbeelding). Ook in deze 
organisatie is het managementteam op alle punten positiever dan de medewerkers. 
Medewerkers zijn relatief tevreden over de organisatie waar het gaat om de doelen 
of missie, de technologie, het werk en het leidinggeven. Minder tevreden zijn 
medewerkers over de gestructureerdheid, de cultuur en de politieke relaties. Over 
de veranderingen zijn medewerkers weinig tevreden. Hoewel de koers van de veran-
deringen relatief helder is, wordt de aanpak van de veranderingen negatief beleefd. 
Een uitzondering hierop is de manier waarop draagvlak voor de veranderingen wordt 
gecreëerd en de rol van de eigen leidinggevende: hierover zijn medewerkers gematigd. 
De verwachte uitkomst is desondanks niet negatief en er is redelijke steun en inzet 
voor de veranderingen. 

Het managementteam heeft een op alle fronten positiever perspectief. Over alle 
organisatiekenmerken is het MT te spreken. Het perspectief op het veranderproces is 
uitermate positief. Het is volgens MT-leden helder wat er met de veranderingen wordt 
beoogd en zij staan ook achter de veranderkoers. De informatie die wordt gegeven 
over veranderingen is duidelijk en goed en het MT is tevreden over de timing van 
de veranderingen. Er wordt volgens het MT voldoende draagvlak gecreëerd voor 
de veranderingen bij organisatieleden, de eigen rol als verandermanagement wordt 
goed vervuld en de leidinggevenden vervullen een goede rol in de begeleiding van de 
veranderingen. Het MT heeft een hoge uitkomstverwachting van veranderingen en een 
hoge steun en inzet voor veranderen. Over de veranderingen in IT-systemen is het MT 
minder tevreden. Ook het oordeel over spanningen in de organisatie naar aanleiding 
van de veranderingen is matig. Over het algemeen is het MT tevreden over de aanpak 
en het verloop van het veranderproces. 
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Box 8.11: Reflecties op context en aanpak
 De scheiding naar specialismen, het technisch-beheersende denken en de uitwerking 
en realisatie van veranderingen vanuit het MT roepen het beeld op van een beheer-
singsgerichte bureaucratie. Binnen de veranderaanpak van de ICT-sector is aandacht 
voor het betrekken van medewerkers in veranderingen. De aanpak verloopt middels 
een projectorganisatie, waarin een projectgroep het voortouw neemt en medewer-
kers mogen meepraten in werkgroepen. Er is sprake van onderhandeling, dialoog en 
programmatische manieren van veranderen. Het perspectief van de projectgroep 
bestaande uit managers is echter leidend in de keuze van kernaspecten waarmee 
werkgroepen aan de slag gaan, een machtsperspectief. Het gehele werkproces wordt 
beschreven en vervolgens verdeeld in deeltaken. Vanuit het technische denken waar-
door de organisatie wordt gekenmerkt, klinkt dat wellicht logisch: de aanpak past in 
een perspectief op organiseren als ‘engineering’. De aanpak is planmatig van aard en 
opzet. Het MT heeft het gevoel binnen de planmatige veranderaanpak echter veel aan-
dacht te hebben voor overleg en stapsgewijs evalueren en bijstellen van veranderingen. 
Het veranderpatroon is sceptisch.
 Ondanks de inzet van werkgroepen worden veranderingen door medewerkers als 
topdown beleefd. Medewerkers hebben deelgenomen aan de werkgroepen, maar het 
bleek hier vooral te gaan om degenen die werkzaam zijn in die teams die zich aan de 
‘voorkant’ van het werkproces met de opdrachten bezighouden. Daardoor is een wat 
scheve verdeling van medewerkers uit verschillende teams over werkgroepen ontstaan. 
Het gevolg zijn verschillen in perspectief tussen organisatieleden die direct betrokken 
en degenen die dat niet waren op de veranderingen. De visie van de deelnemers aan 
de werkgroepen is overwegend gematigd positief.  De medewerkers die geen bijdrage 
hebben kunnen leveren aan de veranderingen, ervaren het proces daarentegen als 
topdown. 
 Ik vraag me af of de scheiding van taken in deeltaken nieuwe problemen rondom de nu 
noodzakelijk geworden overdracht van werkzaamheden zal gaan oproepen. Inderdaad 
geven organisatieleden in gesprekken aan dat de scheiding van werkprocessen volgens 
hen aanleiding is geweest tot het ontstaan van bureaucratische processen. Deze uiten 
zich in problemen in de samenwerking, overdracht en afstemming tussen teams. Veel 
praktische zaken zouden nog niet geregeld zijn en onduidelijkheid oproepen. Ook 
ervaren zij een kloof tussen het MT en medewerkers. Deze scheiding komt ook tot 
uiting in een scheiding tussen het verandermanagement, bestaande uit het MT en 
de aan werkgroepen deelnemende medewerkers en de rest van de organisatie. Er 
worden communicatieproblemen ervaren tussen management en medewerkers over 
veranderingen. Medewerkers ervaren tijdsdruk door de veranderingen en rapporteren 
een hoge werkdruk. De verzakelijking die het gevolg is van het afrekenen op prestaties 
leidt volgens medewerkers tot een negatieve werksfeer. Klanten vinden de energie 
van de sector te intern gericht, waar de bedoeling van veranderingen juist was om de 
dienstverlening aan klanten te verbeteren.
 Het perspectief op veranderen binnen de sector valt me op: veranderen wordt niet 
gezien als iets wat je samen doet, maar een ‘iets’ waaraan mensen moeten adapteren. 
Mensen moeten leren met veranderingen om te gaan en dat kunnen ze doen door 
sessies bij te wonen waarin hen dat wordt bijgebracht. Verder valt me op dat het MT 
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 van mening is mensen te hebben betrokken en veranderingen door mensen zelf, via 
de lijn, te hebben ingevuld. Enkele MT-leden herkennen daarom het gevoel van een 
topdown opgelegd proces niet. 

8.6.4  Survey feedback en dialoog
Na verwerking van de resultaten bereidt de onderzoeksgroep een bespreking van 
de resultaten voor met het managementteam. We beginnen de bespreking met het 
algemene overzicht van de resultaten. Vanwege de perspectiefverschillen tussen het 
managementteam en de medewerkers staan in de bespreking met het MT vier vragen 
centraal: Waar komen de verschillen in perspectief vandaan en waarom is dat zo, wat 
betekent dat voor onze organisatie en ons veranderproces, wat betekent dat voor hoe 
ik naar de veranderingen kijk en ten slotte: Wat betekent dat voor ons als team en 
hoe kunnen we hier in de toekomst mee omgaan. Het sectorhoofd vindt de resultaten 
meevallen, hij had het negatiever verwacht. Andere MT-leden vragen zich af waarom 
medewerkers zo anders kijken terwijl de aanpak van het proces in hun perspectief via 
de lijn is opgepakt en organisatieleden zelf met de blauwdruk aan de slag konden. De 
verzekeringsorganisatie staat aan de vooravond van een fusie en een van de gedachten 
is dat de overname-organisatie een grote rol speelt in de resultaten. Het MT heeft 
daarin slechts de rol van boodschapper gespeeld. Verder wordt geconcludeerd dat de 
‘wat-vraag’ schijnbaar duidelijk is, maar het proces, de ‘hoe-vraag’ te weinig aandacht 
heeft gehad. De resultaten van timing vindt het MT herkenbaar. Men vraagt zich nu 
af waarom veranderingen te snel gaan. Het sectorhoofd geeft aan de timing niet aan 
banden te willen leggen, maar zelfs nog verder op te willen voeren. Ook de resultaten 
rond gestructureerdheid roepen vragen op, vooral rond hoe mensen de strakke struc-
tuur ervaren.

We spreken af dat alle leidinggevenden en medewerkers op korte termijn een arti-
kel krijgen met een verkort overzicht van de algemene resultaten uit het onderzoek. 
Ook wordt afgesproken dat de resultaten met de leidinggevenden gedeeld zullen 
worden en vervolgens in elk team worden besproken. Bij alle gesprekken is een lid van 
de onderzoeksgroep aanwezig. Deze zal deelnemen aan het gesprek en bijdragen aan 
het proces van betekenisgeving. Vanaf januari 2001 worden de resultaten besproken 
in alle teams. Samen met de leidinggevenden wordt de manier van bespreken voorbe-
reid en wordt er afgesproken wie daarin welke rol gaat vervullen. Centraal staan de 
perspectieven van teamleden op de veranderingen, de manier waarop veranderingen 
werden gerealiseerd, wat daaraan goed en minder goed ging en hoe het beter zou 
kunnen. Bij sommige gesprekken is ook een MT lid aanwezig om in gesprek te gaan 
met de medewerkers. Twee teams blijken bijzonder negatief gestemd over de organi-
satie en de veranderingen. De teamleider van deze twee teams vraagt mij aanwezig te 
zijn bij de bespreking.
Inzichten uit de gesprekken in de teams zijn dat de samenwerking met andere teams bij 
tijd en wijle moeizaam verloopt. Vooral waar het gaat om de overdracht van projecten, 
treden problemen op. Aan het eind van het werkproces kan dat tot veel frustratie 
leiden. Over en weer wordt er naar elkaar gewezen wat de oorzaak en verantwoor-
delijkheid voor een oplossing betreft. Er wordt geklaagd dat de juiste mensen voor 
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taken niet meer te vinden zijn, mensen elkaar niet meer helpen in het werk en er nu 
vaak gereageerd wordt met ‘dat valt niet onder mijn functiebeschrijving’. Verder wordt 
onder meer aangegeven dat het erg wennen is om zelf initiatieven te nemen in de van 
oorsprong hiërarchische organisatie waarin beslissingen vooral van bovenaf genomen 
werden en mensen het niet gewend zijn om zelf dingen op te pakken. Enkele teams 
klagen dat de teamleider weinig tijd voor ze heeft en wensen meer tijd voor coaching. 

Om het MT bij de vraagstukken en het onderzoek te betrekken en samen na te den-
ken over de betekenis van inzichten en manieren van bespreken van de inzichten met 
medewerkers bespreken de leden van de onderzoeksgroep hun inzichten regelmatig 
in MT-overleggen. Ook worden de bevindingen uit de gesprekken met de teamleden 
door de onderzoeksgroep verwerkt in een verslag en wordt er een workshop voorbereid 
waaraan het managementteam, alle teamleiders en enkele medewerkers deelnemen. 
Het doel daarvan is het delen van ervaringen uit het bespreken van resultaten in de 
teams, samen maken van een inventarisatie van belangrijke knelpunten en vraagstuk-
ken om mee aan de slag te gaan, betekenis geven aan de vraagstukken en nadenken 
over de mogelijkheden om met teamleden verbeteracties op te zetten. Het sectorhoofd 
zal de leiding van het gesprek op zich nemen tijdens de brainstorm over verbeteracties. 
De leden van de onderzoeksgroep verzorgen ten slotte een verslag van gedane voorstel-
len en sturen het verslag naar alle betrokkenen.

Al tijdens het onderzoeksproces gaan er verhalen over een reorganisatie bij de 
overname-organisatie die ook voor de verzekeringsorganisatie de nodige consequen-
ties zal hebben. Kernvraag voor de organisatie is de verdere integratie binnen de 
overname-organisatie. Hoewel het proces tijdens het onderzoek nog volledig in het 
beginstadium staat, wordt er veel over gesproken. Er schemert door dat de reorgani-
satie gevolgen zal hebben voor verschillende medewerkers binnen de ICT-sector. Zo 
wordt er gesproken over overplaatsingen. Ook vrezen medewerkers voor hun baan. 
Er wordt gesproken over de zin van het onderzoek en de huidige reorganisatie als 
de situatie er ‘straks toch weer geheel anders uit komt te zien’, maar het MT en de 
onderzoeksgroep benadrukken het belang van het leren van de huidige veranderingen 
om het straks beter te kunnen doen. Ook gaan er geruchten rond dat de huidige 
reorganisatie een voorbereiding is op de nieuwe reorganisatie en het MT dit al die 
tijd al geweten zou hebben. Uiteindelijk blijkt dat de reorganisatie gevolgen heeft 
voor in totaal 1300 mensen verspreid over een aantal businessunits, waaronder de 
verzekeringsorganisatie. Kernvraagstuk is efficiencyverbetering en de beoogde aanpak 
is ontwerpmatig. Er zal een nieuw servicecentrum Leven in het leven worden geroe-
pen. Alle businessunits ‘Leven’ zullen een nieuw gemeenschappelijk systeem krijgen. 
Daaraan wordt al snel begonnen. Het plan is daarna over te gaan tot procesontwerp. 
Processen moeten eenduidig en handiger, de kwaliteit moet omhoog, de kosten naar 
beneden. De best werkende processen worden onderzocht, de ´key performance´ van 
de business wordt eruit gelicht. Inderdaad kunnen sommige mensen hun baan kwijt 
raken, maar ook voor de achterblijvers verandert er van alles. Na maanden blijkt 
dat de plannen zijn teruggedraaid vanwege tegenvallende resultaten in het verzeke-
ringsbedrijf. Ook werd de reorganisatie als een te groot risico gezien. Wel blijven er 
kleinschaliger optimalisatie projecten lopen.
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Box 8.12: Methodische reflecties
 Over de aanpak van het onderzoek en de survey feedback hebben we in dit 
onderzoek goed nagedacht. Door een relatief gevarieerde samenstelling van de 
onderzoeksgroep hopen we op een betere inclusie van de onderzoeksgroep in de 
organisatie. Er worden gesprekken gevoerd met leidinggevenden en medewerkers 
van verschillende teams. Niet alleen bieden deze gesprekken een eerste inzicht in 
perspectieven van betrokkenen op de veranderingen en de aanpak en helpen ze om 
de vragenlijst op maat te maken. Ze dragen er ook toe bij om eerste vraagstukken 
bespreekbaar te maken met het MT. De vragenlijsten worden onder alle medewerkers, 
teamleiders en MT-leden uitgedeeld. Omdat het MT met de veranderingen beoogt om 
de dienstverlening aan klanten te verbeteren, vragen we ook klanten om de vragenlijst 
in te vullen. Op verschillende manieren betrekken we steeds het MT, de leidingge-
venden en de medewerkers bij de vraagstukken en het onderzoek en zorgen we er 
voor dat er gezamenlijk wordt nagedacht over de betekenis van de inzichten. Zo vindt 
een eerste interpretatie van de resultaten plaats met het managementteam. Tijdens 
deze bijeenkomst delen we ook onze gedachten over de feedback van de resultaten 
in de rest van de organisatie. Samen met de leidinggevenden bereiden we de manier 
van bespreken voor en spreken we de rolverdeling af. Op deze manier komen we tot 
gedeelde afspraken met alle betrokkenen. Bij de gesprekken in de teams is een lid 
van de onderzoeksgroep aanwezig. Een aantal MT-leden woont de besprekingen in de 
teams bij. Inzichten uit de sessies in de teams bespreken we regelmatig in MT-overleg-
gen. Een gezamenlijke workshop met het managementteam, alle teamleiders en enkele 
medewerkers wordt georganiseerd om ervaringen met het bespreken van resultaten 
in de teams te bespreken, een inventarisatie van vraagstukken te maken en na denken 
over verbeteracties. 
 De samenwerking binnen de onderzoeksgroep verloopt prettig. Samenwerken in 
de groep wordt niet gekenmerkt door hiërarchie maar iedereen draagt evenveel bij. 
Doordat een MT-lid deel uitmaakt van de onderzoeksgroep zijn MT-leden eveneens 
gemakkelijk te benaderen. We kunnen probleemloos sessies, bijeenkomsten en 
workshops regelen. Desondanks roept ook in deze case de aanpak vragen bij me 
op. De onderzoeksgroep bestaat, behalve uit een MT-lid, uit een projectleider en uit 
een lid van de afdeling relatiemanagement. We missen echter het perspectief van 
teamleiders en van medewerkers werkzaam aan het eind van het werkproces. Dat 
maakt praten over de problemen die worden ervaren, reflecteren op vraagstukken en 
leren lastig, hoewel we regelmatig afstemming proberen te zoeken met teamleiders en 
medewerkers. Sommige teamleiders vertellen dat de besprekingen van de resultaten 
in de teams niet tot concrete inzichten of afspraken hebben geleid. Andere geven 
verschillende voorbeelden van hoe teamleden na de bespreking zelf aan de slag zijn 
gegaan met het werken aan vraagstukken. Ik vraag me af of terugkoppeling in de teams 
wellicht te veel ‘praten binnen één werksysteem’ is, terwijl problematiek zich wellicht 
vooral bevindt in de communicatie en samenwerking tussen werksystemen, tussen 
MT, teamleiders en medewerkers. Doordat deze verschillende werksystemen in de 
bespreking niet bij elkaar zijn gebracht, draagt de methodiek onvoldoende bij aan 
reflectie. Er wordt hooguit gekeken naar wat er binnen het team beter kan en naar de 
relatie tussen leidinggevenden en medewerkers. Vanuit deze gedachte vraag ik me af 
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 of de bespreking met het MT van de ervaringen uit de sessies het karakter krijgt van 
‘laten zien wat je als teamleider hebt ondernomen’. Ook is mijn indruk dat we voor de 
afsluitende bijeenkomst met de teamleiders en het MT te weinig medewerkers hebben 
uitgenodigd. Hoewel er veel wordt gesproken, worden er geen concrete afspraken 
gemaakt. Dit alles roept bij mij het gevoel op dat de survey feedback meer had kunnen 
opleveren, ondanks de aandacht die we hebben besteed aan onze aanpak. De bespre-
king van de onderzoeksbevindingen binnen het MT daarentegen blijkt wel reflectie op 
te roepen wanneer enkele MT-leden opmerken te willen zoeken naar andere vormen 
van verandermanagement. 
 De op handen zijnde nieuwe reorganisatie blijkt invloed te hebben op het survey 
feedback proces. Waar voorheen de relevantie van het onderzoek en de sessies buiten 
kijf stond, zetten medewerkers er nu vraagstekens bij. Het management benadrukt 
dat ook voor een nieuwe reorganisatie het van belang is te leren van wat er bij 
voorgaande veranderingen niet goed ging. Toch moet ik toegeven dat nadenken over 
vraagstukken in de huidige organisatie minder relevant lijkt wanneer de situatie binnen 
korte tijd ineens sterk kan zijn veranderd. Ik vraag me af in hoeverre deze gedachte de 
uiteindelijke uitkomsten van de feedbacksessies en het gebrek aan concrete afspraken 
hebben beïnvloed. Ondanks de aandacht voor een goede aanpak en begeleiding van 
survey feedback sessies, voor het betrekken van alle actoren in het proces, voor een 
goede verankering in de top en voor het stimuleren van interactie tussen werksyste-
men kan een nieuwe verandering dwars door het proces heen de moeite teniet doen. 

8.7  Politieteam binnen een regiopolitiekorps
Dit onderzoek vindt plaats binnen een politieteam in een regiopolitiekorps. De regio 
wordt geleid door een korpschef, burgemeester en hoofdofficier van justitie. Intern 
zijn de korpschef en de plaatsvervangend korpschef leidend. De politie organisatie is 
georganiseerd in districten. Elk van deze districten wordt geleid door een districtschef. 
Verspreid over het district werken politieteams aan de lokale politiezorg. De context 
van dit onderzoek is een van die teams, bestaand uit zo´n 40 medewerkers. Binnen het 
team zijn zowel politiemensen als stadswachten werkzaam.

8.7.1  Veranderingen
Twee coördinatoren in het politieteam zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen 
van ideeën over hoe het politiewerk effectiever georganiseerd kan worden. Aanleiding 
tot hun inspanning zijn een toegenomen onveiligheidsgevoel bij burgers en een dalend 
oplossingspercentage van misdaden. De coördinatoren constateren dat de politie een 
groot deel van haar tijd besteedt aan het oplossen van zaken waarin zij eigenlijk niet 
gespecialiseerd is. Kijkend naar de resultaten ontdekken zij dat het grootste deel van 
de capaciteit van politiemedewerkers opgaat aan een vrij beperkte groep overtreders. 
Daarbij blijkt dat de overtredingen van deze groep vaak hetzelfde zijn; het gaat om 
herhaling van overtredingen. Het handelt daarbij bijvoorbeeld veelal om overlast 
van drugs- of drankverslaafden, groepen jongeren die overlast veroorzaken, notoire 
hardrijders, mishandeling etcetera. De politie is wellicht in staat om ter plekke iets 
aan de situatie te doen, maar onvoldoende toegerust om deze vraagstukken blijvend 
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aan te pakken. De aanpak blijft volgens beide coördinatoren vaak beperkt tot symp-
toombestrijding waardoor recidivisme ook na interventie van de politie groot blijft. Zij 
concluderen dat inzet van kennis en ervaring van politie, maatschappelijke instellingen 
èn profitorganisaties nodig is om problemen op een goede manier aan te pakken. Er 
zijn geen uren gereserveerd voor het project waarmee de coördinatoren bezig zijn. Het 
geloof in het project zorgt er voor dat zij veel eigen tijd in het project steken en er ‘tus-
sen de bedrijven door’ aan werken. 

De komst van een nieuwe teamchef brengt meer aandacht en ruimte voor het pro-
ject. De chef weet met hulp vanuit het district regionale aandacht te vragen voor het 
project, dat als pilotproject wordt aangewezen. De pilot sluit aan bij het streven van de 
regiopolitie om het kernproces, het werken aan veiligheid en leefbaarheid in de regio, 
zo optimaal mogelijk te organiseren. Het team wordt aangewezen als pilotteam om de 
nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen. De bedoeling van het project is een Wijkteam 
op Maat te realiseren. Dit wijkteam op maat is een extern georiënteerd team dat ver-
antwoordelijk is voor een specifiek gebied. Het streven is een sterk pro-actief team te 
realiseren met een deskundige integrale, structurele en gecoördineerde gebiedsgerichte 
aanpak van vraagstukken. Het team staat in direct contact met haar omgeving, weet 
wat er speelt en kan preventief en pro-actief inspelen op specifieke gebeurtenissen 
in het gebied. Versterking van de contacten met bewoners en het bevorderen van 
samenwerking in netwerken zijn daarin belangrijk. Ter ondersteuning van de pilot 
wordt een projectteam opgericht bestaande uit de teamchef, twee wijkcoördinatoren, 
de coördinator gebiedsgebonden werken, een personeelsmanagement consulent, een 
beleidsadviseur Management Development en een externe consultant. De taak van dit 
team is om de pilot voor te bereiden, te ondersteunen, bij te sturen tijdens de uitvoe-
ring en om het proces tussentijds en na afronding te evalueren. Daarnaast wordt een 
stuurgroep ingesteld bestaande uit de leiding van het district en de korpsleiding.

De eerste contacten worden gezocht met instellingen die te maken hebben met 
de desbetreffende overtreders. Samen met verschillende externe partners wordt een 
netwerk opgericht dat aan de slag gaat met het effectiever omgaan met criminaliteit en 
het bevorderen van de leefbaarheid. Het netwerk bestaat behalve het politieteam uit de 
gemeente, twee locale woningbouwverenigingen, Algemeen Maatschappelijk Werk, de 
Stichting Welzijn, Bureau Halt en Sociale Zaken. Daarnaast wordt er gewerkt aan con-
tacten met uitbaters van horecabedrijven. Doel van het samenwerkingsverband is om 
onderling informatie uit te wisselen over maatschappelijke problemen, deze problemen 
te analyseren en gezamenlijk oplossingen uit te werken. Binnen het netwerk worden 
twee teams gevormd:
●  Bolero: gericht op het oplossen van structurele problemen veroorzaakt door indivi-

duen
●   Tango: gericht op het oplossen van structurele problemen veroorzaakt door groe-

pen28

De coördinatoren werken intussen aan een oplossingsmodel dat zowel politie als 
netwerkpartners helpt om vraagstukken te classificeren en te onderzoeken welke 
instanties er hoe bij betrokken zouden moeten worden. Het uiteindelijk ontwikkelde

28  ‘Wijkteam op maat’ plan van aanpak, 2001
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model kent 8 probleemsoorten die zicht bieden op de partners die de kennis in huis 
hebben om het probleem op te kunnen lossen. Daarnaast ontwikkelen de coördinatoren 
een 6-fasen model. Dit model wordt gebruikt om elk probleem op dezelfde wijze in 
kaart te brengen en te benaderen. Het doel hiervan is om structuur en kwaliteit te 
geven aan de aanpak in het netwerk en in het politieteam. De aanpak in het netwerk 
wordt gecoördineerd door een speciaal daarvoor aangestelde casemanager. Binnen het 
politieteam gebeurt dit door de coördinator gebiedsgebonden toezicht.

Het politieteam wordt in twee sectoren ingedeeld, die ieder gericht zijn op een spe-
cifiek deel van de gemeente. Ook werkbesprekingen worden per sector georganiseerd. 
Deze besprekingen zijn er vooral op gericht informatie uit te wisselen en beslissingen te 
nemen volgens het beslissingsmodel. De coördinator zit het overleg voor. Er wordt een 
lijst met ‘nauw te volgen personen’, de recidivisten, besproken. Bij elke persoon wordt 
rondgevraagd welke voorvallen er rond die persoon zijn geweest in de voorbije week. 
De teamleden wisselen informatie uit over de momenten waarop personen zijn gesig-
naleerd, met wie, waar, in welke context, of er over de persoon is geklaagd, door wie 
en of de klager wellicht het probleem vormt. Over en weer worden er vragen gesteld 
en informatie toegevoegd tot eenieder volledig op de hoogte is. Daarna bespreken de 
teamleden of het een geval voor de politie is, of wellicht een kwestie voor de netwerk-
partners. Er wordt overlegd over de zinvolheid van het geven van een proces verbaal 
en de mogelijkheden voor repressie. Bij kwesties voor de netwerkpartners wordt er 
besproken of het geval in het netwerkoverleg ingebracht zou moeten worden of er juist 
snelle actie nodig is door de desbetreffende netwerkpartner rechtstreeks te benaderen. 
Er wordt besproken aan welke netwerkpartner het overgedragen zou moeten worden 
en er worden afspraken gemaakt voor acties.

Het proces kent op vijf verschillende vlakken een moeizame start: de samenwerking 
met de netwerkpartners, de realisatie van de pilot in het politieteam, de samenwerking 
met specialistische diensten, regionale en landelijke verplichtingen die de pilot hinde-
ren en onduidelijkheid over het perspectief van de regio op de pilot. De kennis van de 
netwerkpartners is hard nodig om effectief met problemen om te kunnen gaan, maar 
de communicatie tussen netwerkpartners en politie verloopt aan het begin van de pilot 
moeizaam. Eén van de coördinatoren vraagt zich af waarom de netwerkpartners soms 
toch zo dwars doen en hoe zij daar mee om kunnen gaan. Enkele van de netwerkpart-
ners vertellen dat er vanuit de politie wat dwingend met hen wordt omgegaan. Zij heb-
ben vooral aan het begin van het project het gevoel dat de manier van werken door de 
politie wordt voorgeschreven. Het realiseren van de nieuwe manier van werken in het 
team verloopt bij tijd en wijle moeizaam. Teamleden reageren sterk afwachtend en het 
leren van de nieuwe manier van werken volgens het oplossingsmodel blijkt moeizaam 
te verlopen. Enkele leden van het team blijken zich te verzetten tegen de pilot en de 
gevolgen voor het werk. Politiewerk betekent voor hen ‘boeven vangen’ en dat doen zij 
al goed. Op districtelijk en regionaal niveau spelen er samenwerkingsvraagstukken met 
specialistische diensten. Gebiedsgebonden werken heeft consequenties voor de werk-
wijze van deze diensten, zoals recherche, vreemdelingenzorg, verkeer en bijzondere 
wetten. Het ontbreekt evenwel aan de nodige ondersteunende en dienstverlenende 
opstelling van deze afdelingen. Verschillende regionaal en landelijk opgelegde verplich-
tingen, zoals het leveren van mensen bij allerlei calamiteiten van voetbalwedstrijden 
tot mond en klauwzeer, bemoeilijken de realisatie van de pilot vanwege de capaciteit 
die ze kosten. Ook ontwikkelingen resulterend uit maatregelen vanuit de centrale over-
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heid zoals het afsluiten van convenanten en prestatiecontracten gericht op repressie en 
het laten bloeden van de overtreder, frusteren het team. De projectgroepleden ervaren 
ze als capaciteit vretend en karakteristieke en representatieve voorbeelden van de vorm 
van symptoombestrijding waar ze van af willen.

Het perspectief vanuit de regio blijft dubieus. Dit noodzaakt de teamchef ertoe veel 
tijd te besteden aan het profileren van de pilot binnen de regio en politie Nederland. 
Dat leidt tot spanningen tussen de chef, de coördinatoren en het team. De teamleden 
contrasteren zijn afwezigheid met hun aanwezigheidsverplichting bij het sectoroverleg. 
Volgens de coördinatoren zouden de veranderingen eerst goed moeten worden uitge-
werkt en zou er enige tijd mee moeten worden gewerkt alvorens de pilot naar buiten 
toe wordt geprofileerd. Tegelijkertijd geldt dat regionale en interregionale aandacht 
voor de pilot vragen betekent de aandacht van bestuurders vestigen op problemen en 
oplossingen rond tijd, middelen en ondersteuning. Dit kan bijdragen aan een steviger 
positie in de onderhandeling met ondersteunende diensten en de regionale planning. 
Hoewel de teamchef al het mogelijke probeert om ruimte te creëren voor de pilot, 
blijven regionale en interregionale gebeurtenissen, landelijke ontwikkelingen, gebrek 
aan tijd en randvoorwaarden, de samenwerking in het team, met netwerkpartners en 
met ondersteunende afdelingen een vraagstuk.

8.7.2  Aanpak van het eerste onderzoeksproces
De consultant die het project begeleidt, vraagt mij om bij een projectgroepbijeenkomst 
aan te schuiven om te vertellen over de onderzoeksmethodiek. Na die bijeenkomst 
word ik enthousiast in de projectgroep opgenomen. Samen zullen we het verloop van 
de pilot en de vraagstukken daarin onderzoeken en nadenken over oplossingen. We 
spreken af twee keer met de vragenlijst te werken: eenmaal in het begin van de pilot en 
nog eenmaal een jaar daarna. De bedoeling van de tweede afname is om de voortgang 
te evalueren en samen met het team verder te werken aan verbetering. De aanpak van 
het eerste onderzoek wordt in samenwerking uitgewerkt. De projectgroep besluit dat 
de eerste afname van de vragenlijst zal plaatsvinden tijdens een gezamenlijke teamdag. 
De pilot is net gestart en de teamdag is bedoeld om teamleden meer bekend te maken 
met de nieuwe werkwijze. De hoop is dat tijdens de teamdag de motivatie en inspiratie 
voor de nieuwe manier van werken zal toenemen en vraagstukken bespreekbaar kun-
nen worden gemaakt. Tijdens een gezamenlijk boottochtje worden de vragenlijsten 
uitgedeeld, toegelicht en ingevuld. Van de 40 teamleden vullen er 38 de lijst in, een 
respons van vijfennegentig procent.
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8.7.3  Perspectieven eerste onderzoek

Figuur 8.6: Perspectieven politieteam eerste onderzoek

De resultaten laten zien dat de perspectieven van projectgroep en teamleden niet 
bijzonder sterk verschillen, hoewel teamleden de veranderingen met meer vertrouwen 
tegemoet zien dan de projectgroep. Vooral de politieke relaties scoren negatief: er 
wordt een vrij sterk politiek getinte cultuur ervaren. De leiding binnen de politie orga-
nisatie is vooral gericht op de eigen belangen. Hetzelfde geldt voor de districten en 
(ondersteunende) afdelingen. Afdelingen oefenen volgens teamleden te veel invloed 
uit. Er is soms wat sprake van een ‘competitie gevoel’ tussen teams en/of afdelingen. 
Uit de reacties van de teamleden blijkt dat dit vooral aan de samenwerking met 
afdelingen ligt. Ook de systemen worden ervaren als een struikelblok voor gebieds-
gebonden werken. Aanpassingen van systemen verlopen moeizaam, kosten veel tijd, 
hinderen de pilot en de systemen leveren weinig mogelijkheden om ideeën of gegevens 
over gebiedsgebonden werken uit te wisselen. De vraagstukken roepen vooral onder 
projectgroepsleden spanningen op. Het veranderproces wordt voor het overige positief 
beoordeeld. De steun en inzet voor de pilot is groot.

Box 8.13: Reflecties op context en aanpak
 De politie organisatie is relatief sterk gericht op regels en voorschriften voor het 
werk en wordt gekenmerkt door een scheiding tussen denken en doen. Deze context 
wordt gereflecteerd in de aanpak waarin in eerste instantie een relatief geïsoleerde 
groep zich bezighoudt met de plannen. De organisatie wordt gekenmerkt door politiek 
gedrag, een gerichtheid op het realiseren van eigen belangen en spanningen. Daarmee 
lijkt ze op de beheersingsgerichte bureaucratie. In het politieteam zijn medewerkers 
echter relatief goed te spreken over het werk, de doelen van de organisatie, de cultuur 
en het leidinggeven. Het perspectief op het veranderproces is positiever, de uitkomst-
verwachting en inzet is hoger en het veranderproces wordt sterk planmatig aangepakt. 
Daarmee lijkt de organisatie op de arena organisatie. 
 Er zijn vanaf de aanvang geen uren gereserveerd voor het project en dat betekent 
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 dat de coördinatoren die het initiatief tot het project hebben genomen, er veel eigen 
tijd in moeten steken. De indruk ontstaat van idealisten die hun motivatie halen uit 
diepe betrokkenheid bij het werk en de overtuiging dat het politiewerk beter kan. 
Ze laten zien dat vernieuwing begint aan de rand van het systeem, bij degenen die in 
het dagelijks werk tegen vraagstukken aanlopen en van daaruit ideeën genereren en 
ontwikkelen om te komen tot nieuwe manieren van werken. Tegelijkertijd maken de 
vraagstukken waar het politieteam mee kampt zichtbaar dat het aan de rand van het 
systeem, zonder de nodige macht en invloed, vechten is om die ideeën daadwerkelijk 
te realiseren. Dat drijft de coördinatoren regelmatig tot wanhoop. 
 Er is een projectorganisatie opgericht voor de realisatie van de pilot bestaande 
uit de coördinatoren, de leidinggevende en externen. Ik vraag me echter af of een 
projectorganisatie wel bijdraagt aan het welslagen van het project binnen de klein-
schalige context. Een nadeel is dat medewerkers hierdoor buiten de gesprekken over 
veranderingen vallen. De (regionale) stuurgroep staat op afstand en is daardoor niet 
geïncludeerd in gesprekken. Het gevolg is een relatieve isolatie van de projectgroep 
die het lastig maakt om de nodige steun te mobiliseren. De netwerkbenadering die 
de beide coördinatoren hebben gekozen dwingt om voor vraagstukken samen te 
werken met externe stakeholders en levert daardoor een mooi geheel van multipele 
perspectieven op en uitwisseling rond vraagstukken met betrekking tot integrale vei-
ligheid. Tegelijkertijd bestaan er samenwerkingsproblemen binnen het netwerk. Net-
werkpartners hebben het gevoel dat de politie haar model voorschrijft als oplossing. 
Netwerkpartners hebben echter eigen ideeën en dat botst. 
 Zelf merk ik dat de modelmatige, systematische aanpak behoorlijk complex is; ik 
begrijp pas na verloop van tijd hoe het werkt. De problemen rond de overdracht van 
het model naar netwerkpartners en medewerkers kan ik goed begrijpen. Ook begrijp 
ik dat het enthousiasme van de coördinatoren niet meteen door alle stakeholders 
wordt gedeeld: het denken is technisch, inzicht krijgen in de werkwijze is lastig en 
tussen coördinatoren en andere actoren is er sprake van overdracht van de denkwijze 
eerder dan van betrokkenheid en gezamenlijke ontwikkeling. De achterliggende veran-
derstrategieën zijn de planmatige en de machtsstrategie. In de werkwijze is daarnaast 
aandacht voor het bespreken en leren van de methodiek in overleggen en op teamda-
gen. Daarmee wordt aandacht voor onderhandeling, programmatische strategieën en 
dialoog gereflecteerd. Hoewel de toon in het team kritisch is, is de veranderconfigura-
tie die van de innovatieve organisatie.

8.7.4  Survey feedback en dialoog eerste onderzoek 
De resultaten worden eerst met de leden van de projectgroep besproken. In deze bij-
eenkomst wordt nagedacht over de manier waarop de resultaten aan de medewerkers 
teruggekoppeld kunnen worden. We besluiten een teamdag te organiseren waarin we 
met zowel de resultaten als de aanpak van vraagstukken aan de slag willen. In een 
aantal projectgroepbijeenkomsten wordt aan het programma voor de dag gewerkt. De 
coördinatoren werken aan voorstellen voor deelprojecten die tijdens de teamdag met 
de medewerkers besproken zullen worden. Enkele maanden later vindt de teamdag 
plaats. Behalve de teamleden en de projectgroep is ook de districtschef aanwezig. Na 
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een perspectief op de voortgang van de pilot door de teamchef bespreken we de profie-
len. Daarna volgt een rondje waarin we de teamleden vragen wat er verrassend en wat 
juist herkenbaar was aan de resultaten. Vervolgens gaan de teamleden in groepen van 
5 mensen uiteen om te werken aan twee vragen: 
●   Aan welke belemmeringen voor het proces moet aandacht worden besteed? Diep ze 

uit en bedenk oplossingen; 
●   Wat is je ‘droom’ voor het gebiedsgebonden werken / integrale veiligheid voor de 

toekomst en hoe zouden we die kunnen realiseren?

Na een terugkoppeling van bevindingen door elke groep gaan we over naar een 
presentatie van zgn. ‘deelprojecten’ door één van de coördinatoren. Het gaat om de 
projecten ‘Ondersteuning’ en ‘Capaciteit en planning’. Deze projecten zijn bedoeld om 
belemmeringen voor het proces, zoals door de projectgroep geselecteerd, aan te pak-
ken. Teamleden kunnen zich ‘intekenen’ op de projecten. De bedoeling is om met deze 
deelprojecten aan te sluiten bij vraagstukken die al geruime tijd leven in het team. 
De projectgroepleden hadden verwacht dat deze vraagstukken ook door de groepjes 
genoemd zouden worden en beogen meteen vervolgafspraken te maken. De project-
voorstellen blijken vrijwel volledig te zijn uitgewerkt, tot en met de functies die in de 
projecten gewenst zijn. Dat leidt tot hevig protest vanuit het team. Teamleden geven 
aan verwacht te hebben dat ze, na de bespreking van de belemmeringen in de sub-
groepjes, zelf aan de slag zouden gaan met het bedenken van waar ze het eerste mee 
aan de slag zouden willen en hoe. De teamchef stelt vervolgens voor om in groepjes 
aan de slag te gaan met de vraagstukken die in de deelprojecten aan de orde zouden 
moeten komen. Deze worden vervolgens gepresenteerd en op een flip-over verzameld. 
Opnieuw klinken er echter geluiden van mensen die er niet achter staan om met deze 
thema’s aan de slag te gaan. Na een democratische ‘stemming’ gaat de meerderheid 
ten slotte toch akkoord met de deelprojecten, hoewel het aantal aanmeldingen voor de 
projecten erg laag is.

Box 8.14: Methodische reflecties
 Het onderzoek wordt uitgewerkt en aangepakt in samenwerking met de projectgroep, 
en daarover ben ik erg tevreden. Ik ervaar een grote openheid en word bij veel ver-
schillende zaken betrokken. Geen enkele informatiebron wordt me ontzegd. Ik draai 
als lid van de projectgroep mee in het proces en word daarom voor veel verschillende 
bijeenkomsten uitgenodigd. Als gevolg daarvan kan ik me een goed beeld vormen van 
de vraagstukken die spelen in het veranderproces. Doordat ik beter inzicht heb, kan 
ik beter meedenken, ben ik meer betrokken in het proces en heb ik meer inzicht in 
de verandercontext, vraagstukken en verhoudingen. Ook binnen de projectgroep blijkt 
iedereen zijn zegje te kunnen doen. Er is weinig sprake van hiërarchische verhoudin-
gen binnen de groep. Tussen de projectgroep en medewerkers verlopen de contacten 
in mijn perspectief stroever. Het onderzoek, de interpretatie van bevindingen en de 
voorbereiding van de terugkoppeling vinden binnen de projectgroep plaats. Medewer-
kers maken weinig deel uit van gesprekken over veranderingen. Zij zijn in het begin 
van de pilot kritisch en niet meteen enthousiast over veranderingen. De modellen 
waarmee gewerkt zou moeten worden zijn aanleiding tot overdrachtsproblematiek. 
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 Desondanks zijn de resultaten binnen het politieteam zeker niet slecht1 vergeleken 
met de resultaten uit elk van de andere organisaties. Er lijkt een positieve grondhou-
ding te zijn onder teamleden, ookal staat de pilot in de beginschoenen. Wel vraag ik me 
af of binnen een kleine groep mensen als dit team het werken met survey feedback de 
meest voor de hand liggende methodiek is. Andere vormen van interactief reflecteren 
en samen nadenken over andere manieren van handelen zouden binnen de context 
van dit team wellicht passen. 
 De scheiding tussen projectgroep en team betekent in mijn perspectief de handicap 
dat alle ideeën van de projectgroep verkocht moeten worden aan medewerkers. 
Hoewel de projectgroepleden creatief zijn in het bedenken van locaties en contexten 
om mensen te enthousiasmeren, blijkt het in de praktijk moelijk om mensen mee te 
slepen in het enthousiasme en de overtuiging van de projectgroepleden. Tot uiting 
komt dit tijdens de teamdag waarin ook de onderzoeksbevindingen teruggekoppeld 
worden. Hoewel het voor de hand zou liggen om de bevindingen van subgroepjes als 
uitgangspunt te nemen voor de definiëring van de deelprojecten, zijn de deelprojecten 
al door de projectgroep geformuleerd. De presentatie daarvan leidt tot consternatie. 
 In de projectgroep zijn de meningen over de dag verdeeld. De consultant vindt dat 
de projectgroep de regie strakker in handen had moeten nemen en de deelprojecten 
door had moeten zetten. Ze zijn volgens hem een verantwoordelijkheid van de 
projectgroep. De personeelsmanagementconsulent en de consultant management 
development vinden dat we verder hadden moeten gaan met de onderwerpen uit 
de presentaties van de groepen. Dat waren grotendeels dezelfde onderwerpen als 
in de deelprojecten. De teamchef, coördinatoren en consultant denken dat het dan 
nog verkeerd was gegaan. Zij denken dat het probleem vooral komt vanuit enkele 
medewerkers die vaak ‘tegen’ zijn en twee andere medewerkers daarin meetrekken. 
Ik denk dat we door hadden moeten gaan met de dingen die de mensen zelf hadden 
bedacht. Het groepje medewerkers vormt inderdaad wel een belemmering maar de 
meerderheid van de groep is positief kritisch en betrokken en van die kracht kunnen 
we gebruik maken. Het team heeft het proces van de projectgroep niet meegemaakt, 
we hebben de dag zelf niet handig aangepakt en kunnen niet verwachten dat ze kri-
tiekloos meegaan in de ideeën die ze voorgelegd krijgen.

1 Ik kom uit Groningen moet u weten. Ik heb een hekel aan clichés, maar kan ze soms niet ontkennen: 
in het noorden van ons land is het gebruikelijk ‘een slag om de arm te houden’. Waar we in Groningen 
‘niet slecht’ zeggen, zou een ander ‘goed’ zeggen.

8.7.5  Aanpak van het onderzoeksproces een jaar later
Hoewel de problemen die uit het eerste onderzoek naar voren zijn gekomen tot de 
nodige vertraging hebben geleid, wordt er een jaar later al enige tijd met het concept 
gewerkt. Dat gaat echter niet zonder problemen en daarom besluiten we dat het een 
goed moment zou zijn om de voortgang van de pilot te evalueren en na te denken over 
verbeterpunten. Uit verschillende gesprekken die ik met teamleden voer, blijkt dat er in 
het team veel ontevredenheid is over de gang van zaken. Deze ontevredenheid uit zich 
inmiddels op de volgende punten:
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●  Een directieve en topdown aanpak van veranderingen
●   Te snel willen veranderen en weinig tijd en gelegenheid gunnen om te leren werken 

met de modellen. Er zou anders met de stof geoefend moeten worden
●  Redeneren vanuit het negatieve door de projectgroep, hetgeen niet motiveert
●  De samenwerking met netwerkpartners verloopt lastig
●  Overleg met netwerkpartners is voorbehouden aan de coördinatoren
●   Sectoroverleg verloopt moeizaam waardoor een negatieve spiraal van actie-reactie 

ontstaat
●   Sectoroverleg zou efficiënter moeten, afspraken zouden beter moeten worden 

nagekomen
●  Er is tijd-, capaciteitsgebrek waardoor mensen geen tijd hebben voor de pilot
●  Mensen vinden dat het ‘vroeger ook goed genoeg ging’
●  Mensen zijn niet altijd gemotiveerd of staan er niet achter
●  Openheid naar burgers toe maakt kwetsbaar

Het gevolg van deze vraagstukken is onder andere dat zaken met betrekking tot de pilot 
worden ‘gedumpt’ bij de wijkagent. Ik besluit deze bevindingen terug te koppelen aan 
de projectgroep, met het voorstel ze bespreekbaar te maken met het team. De teamchef 
is aangeslagen over wat de teamleden zeggen, maar stelt voor een tweede teamdag te 
organiseren om alles uit te praten. De personeelsmanagementconsulent en ik zullen 
de dag samen begeleiden. De teamchef en coördinatoren willen vooral gaan luisteren 
naar wat de mensen te zeggen hebben. Ook besluiten we dat het goed is om de tweede 
afname van de vragenlijst te doen, om te zien welke veranderingen zich hebben voor-
gedaan sinds de laatste afname en waar in ieder geval aan gewerkt moet worden.

Voor de tweede teamdag schiet een van de agenten mij aan om te zeggen dat hij 
niet meer staat achter wat hij in augustus tijdens ons gesprek heeft verteld. De situatie 
is inmiddels ten goede veranderd, de projectgroep gaat op een heel andere manier met 
het team om dan voorheen en de beschrijving van de situatie van enkele maanden 
geleden ondersteunt dit beeld niet meer.

Ook tijdens de dag geven veel mensen aan dat het beter gaat en dat de resultaten 
uit de gesprekken vooral de situatie van twee maanden geleden weergeven. Een van de 
coördinatoren legt uit dat de projectgroep heeft gemerkt dat het niet zo goed ging en 
dat de teamleden gelijk hadden in veel van de problemen die ze aangaven. Daar heb-
ben ze van geleerd. We spreken af dat iedereen voor zichzelf op post-its schrijft waar 
hij of zij deze dag mee aan de slag wil, of in het algemeen waar mensen aan willen 
werken. Dat leidt tot vijf onderwerpen:
●  Kijken naar de toekomst: hoe de positieve situatie vasthouden en uitbouwen;
●   Verdere ontwikkeling van het team: wat is er nodig om de pilot tot een succes te 

maken;
●  De samenwerking en communicatie in het team;
●  De samenwerking met netwerkpartners;
●   Het werken met het model: hoe doe je dat.

De teamleden en projectgroepleden gaan hier in gemengde groepen mee aan de slag, 
bespreken hun inzichten en leggen elkaar oplossingen voor. Na afloop van de dag wor-
den de vragenlijsten uitgedeeld. Deze worden later in gesloten envelop bij de teamchef 
ingeleverd. De respons is zo’n 80 procent.
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8.7.6  Perspectieven tweede onderzoek

Figuur 8.7: Perspectieven politieteam tweede onderzoek

Het profiel blijkt niet sterk te zijn veranderd ten opzichte van het jaar er voor, hoewel 
er in de tussenliggende periode veel is gebeurd. De stemming blijft positief, hoewel 
gematigd. De projectgroep blijkt nog steeds wat minder vertrouwen te hebben in het 
proces dan de medewerkers. Over de cultuur en sfeer is het team positiever dan het jaar 
ervoor, evenals over het sectoroverleg. De problemen blijken grotendeels nog dezelfde 
te zijn als een jaar geleden. Er heerst een vrij strakke structuur met veel regels en er 
is sprake van een sterke gerichtheid op eigen belangen van leidinggevenden, afdelin-
gen en het district en politiek gedrag in de politieorganisatie. Wat de pilot betreft is 
iedereen het er over eens dat de systemen een groot vraagstuk blijven vormen. Voor 
het overige zijn teamleden gematigd positief over de aanpak van de pilot. De steun 
en inzet blijkt hoog. Een van de grootste belemmeringen voor de pilot is volgens de 
teamleden het gebrek aan tijd en capaciteit. Ook de aanpak van de pilot kan beter. Dat 
kan volgens de teamleden vooral door samen te veranderen, vraagstukken met elkaar 
te bespreken en samen op te lossen. Daarnaast worden verschillende tips gegeven voor 
een betere aanpak van de pilot. Ten slotte geven mensen aan de netwerkpartners nog 
steeds niet echt te kennen.

Box 8.15: Reflecties op context en aanpak
 Het gebrek aan enthousiasme frustreert de coördinatoren behoorlijk. Daarom 
worden er al vanaf de start van de pilot veel activiteiten ondernomen die zijn bedoeld 
om de motivatie te stimuleren: de organisatie van een boottochtje, het gezamenlijk 
uitwisselen van inzichten in hotels op mooie locaties. Ze lijken weinig te werken. 
Niet alleen in de samenwerking met netwerkpartners maar ook binnen het team 
wordt geworsteld met vraagstukken rond sturen en loslaten. Tijdsgebrek lijkt er toe 
te leiden dat coördinatoren grijpen naar sturing als middel om er voor te zorgen dat 
het project kan worden gerealiseerd. Deze sturing zorgt er tegelijkertijd voor dat het 
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 project relatief moeizaam verloopt. Hoewel in sectoroverleggen wel wordt gewerkt 
aan kennisuitwisseling vraag ik me af of de indeling in sectoren de uitwisseling van 
inzichten rond problematiek die de gehele gemeente betreft niet juist lastig maakt. De 
aanpak reflecteert verschillende veranderstrategieën: machtsstrategieën komen vooral 
tot uiting in het sturende karakter van de aanpak. Planmatige strategieën worden 
gereflecteerd door de sterk methodische aanpak met behulp van modellen. Program-
matisch veranderen en dialoog vinden plaats door medewerkers te betrekken tijdens 
teamdagen en in overleggen.
 Een ander probleem is de moeizame samenwerking met ondersteunende afdelingen. 
Het politieteam ziet de afdelingen als ondersteuning van het primair proces. De moei-
zame samenwerking wordt vanuit dit perspectief geïnterpreteerd als ondersteuning 
die niet doet wat zij moet doen. Mijn indruk is dat de ondersteunende afdelingen op 
hun beurt specialistenwerk als hun eigen kernproces zien. Vanuit deze verschillende 
definities van kerntaken wordt begrijpelijk waarom samenwerken moeizaam verloopt. 
 Ten slotte blijkt dat de coördinatoren ernaar streven om het ‘model’ zoals dat binnen 
het team wordt gehanteerd, regionaal geïmplementeerd te krijgen. Als er langzamer-
hand meer steun komt in het team voor de pilot, beginnen ook teamleden vragen 
te stellen rondom een eventuele regionale implementatie. Hoewel het politieteam is 
aangewezen als pilotteam, lijkt het perspectief van de korpsleiding tot dan toe ‘laat dui-
zend bloemen bloeien’. Er wordt hooguit geïnvesteerd in de organisatie van regionale 
en interregionale bijeenkomsten over gebiedsgebonden politiezorg en integrale veilig-
heid. Daarin kan ieder district en ieder team laten zien waarmee het bezig is. Ik vraag 
me af of de korpsleiding niet met de pilot beoogde te experimenteren met meer bot-
tum up ontwikkelprocessen en het delen van inzichten in bijeenkomsten. Het wordt 
me uit de verhalen die rond gaan niet duidelijk. De projectgroepleden daarentegen 
lijken verontwaardigd over het uitblijven van een keuze door de korpsleiding voor een 
specifiek model, wellicht vanuit de overtuiging dat het de bedoeling van de pilot was 
om een regionaal concept uit te werken. Het Politie Onderwijs- en Kenniscentrum 
heeft ten slotte eveneens een ‘model’ ontwikkeld dat in opleidingen gebiedsgebonden 
werken wordt gedoceerd. De reactie van de coördinatoren op dit model en de vrees 
dat het ‘gekozen en opgelegd’ zal worden kennende, vraag ik me af hoe andere teams 
zullen reageren wanneer zij het door de coördinatoren ontwikkelde model als leidend 
voorgelegd zullen krijgen. 

8.7.7  Survey feedback en dialoog tweede onderzoek
Voor de terugkoppeling van de resultaten wordt gekozen voor een geheel andere 
aanpak dan tijdens de eerste afname: er wordt een voorbereidingsgroep in het leven 
geroepen die meer is geïncludeerd in de groep medewerkers. Drie agenten, de twee 
coördinatoren en ikzelf maken deel uit van de groep. De teamchef heeft inmiddels het 
team verlaten om een ander team te gaan leiden. Een derde coördinator is aangewezen 
om hem te vervangen. De voorbereidingsgroep bereidt in twee bijeenkomsten een 
nieuwe teamdag voor. De dag heeft tot doel verder te praten over en te werken aan 
de vraagstukken waarvoor het team zich nog steeds ziet staan. Om het oplossen van 
de problemen te vergemakkelijken, streeft de groep er naar ook de districtschef en 
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de leden van het netwerk voor de bijeenkomst uit te nodigen. We hechten er aan dat 
teamleden met de districtschef in gesprek kunnen over de vraagstukken en kennis 
kunnen maken en contacten kunnen leggen met de netwerkpartners. Op deze manier 
hopen we te komen tot een open gesprek over vraagstukken en oplossingen. 

De voorbereidingsgroep begeleidt de dag. Ik neem het voortouw in het bespreken 
van de resultaten en de rest van de dag zullen we elkaar aanvullen en afwisselen in de 
begeleiding. We willen ter plekke de agenda door de teamleden laten bepalen nadat de 
resultaten uit het onderzoek zijn besproken. Na de bespreking van de resultaten vragen 
we daarom alle teamleden op een post-it te schrijven waar we mee aan de slag moeten 
vandaag. Tijdens een pauze categoriseren de leden van de voorbereidende groep de 
post-its in categorieën van dingen die goed gaan en dingen waaraan we moeten wer-
ken. Vooral de sfeer in het team en de samenwerking blijken volgens de post-its sterk 
verbeterd. Hoewel in eerste instantie het opgelegd krijgen van een nieuwe werkwijze 
het probleem vormde, blijkt inmiddels de probleemervaring te zijn verschoven naar 
andere vraagstukken. Deze zijn:
●   Onduidelijkheid vanuit district en regio over de pilot en de toekomst van het 

gebiedsgebonden werken: welke plannen heeft de regio, zal er uiteindelijk een 
leidend model gekozen worden;

●   Frustratie rond verplicht gestelde LSOP29-opleidingen gebiedsgebonden werken: 
Teamleden vinden de eigen aanpak beter;

●   Vraagstukken rond de recherche en hoe deze meer bij het proces kan worden 
betrokken;

●   Problemen rond de planning: die zou rekening moeten houden met de pilot, met 
capaciteit, met veiligheidsvraagstukken en met efficiëntie.

●   Problemen rond geautomatiseerde systemen: ze ondersteunen de pilot niet en 
worden weinig flexibel gevonden;

●   De samenwerking in het team: allerhande individuele vraagstukken, de roostering 
en samenwerking met nieuwe mensen, inzichtelijkheid en duidelijkheid van de 
werkwijze volgens het model en de samenwerking met de stadswachten;

●   De samenwerking met en onbekendheid van de netwerkpartners: onduidelijkheid 
over de rol van de netwerkpartners in het oplossen van vraagstukken en hoe net-
werkpartners kunnen ondersteunen.

Na de bespreking van de punten uit de post-its komt de districtschef binnen en ontstaat 
er een gesprek tussen de teamleden en de districtschef over de vraagstukken in de 
pilot. Daarna schuiven ook de case manager van de netwerken en de overige netwerk-
partners aan. We sluiten af met een gezamenlijke borrel waarin netwerk- en teamleden 
elkaar nader kunnen leren kennen. Enkele medewerkers merken na afloop op dat er 
wel veel vragen zijn gesteld aan de districtschef, maar de antwoorden achterwege zijn 
gebleven.

Een half jaar later blijkt de pilot wederom moeizaam te verlopen. Een van de 
coördinatoren, evenals enkele teamleden hebben er ‘de brui aan gegeven’. De andere 
coördinator neemt het initiatief tot een doorstart. Een districtschef met regionale 
verantwoordelijkheid voor het wijkteam op maat, een nieuwe teamleiding, de consul  -

29  Politie onderwijs- en kenniscentrum
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tant en een van de agenten steunen het initiatief en gaan samen in gesprek over de 
mogelijkheden. Het standpunt luidt dat het werkconcept van het team niet verloren 
mag gaan. Er wordt een inventarisatie van mogelijkheden gemaakt om te komen tot 
een procesgestuurde organisatie. Met het werkconcept richt de groep zich niet langer 
op het teamgebeuren, maar op districtsniveau.

Box 8.16: Methodische reflecties
 Voor de teamdag kiezen we een volstrekt andere aanpak dan tijdens de eerdere 
teamdagen. De voorbereidingsgroep bestaat niet meer alleen uit projectgroepleden, 
maar uit drie agenten, de coördinatoren en mijzelf. Door deze samenstelling willen we 
de groep meer includeren in de medewerkers. De begeleiding van de dag berust niet 
uitsluitend bij mij, maar bij de leden van de voorbereidingsgroep gezamenlijk. Tijdens 
de besprekingen in deze groep hebben we regelmatig discussies over sturing en het 
doel van de bijeenkomsten. Ze bieden directe feedback op het denken en handelen 
van de groepsleden. De coördinatoren vragen zich af of een open bijeenkomst wel het 
gewenste resultaat oplevert. Zij geven er de voorkeur aan de agenda als groep zelf te 
bepalen en buiten de teamdag te werken aan individuele coaching van medewerkers. 
Een van de medewerkers merkt op dat dan vooral gaat over wat er bij medewerkers 
niet goed gaat, en niet hoe het in het team gaat, over de processen waarbij iedereen 
is betrokken. Hij krijgt het gevoel dat de bedoeling is om in de voorbereidingsgroep 
de problemen te kiezen die volgens óns belangrijk zijn, daar alvast oplossingen voor te 
gaan bedenken en die te presenteren. Enkele andere leden van de voorbereidingsgroep 
benadrukken het belang van samen nadenken over de resultaten en het gezamenlijk 
bepalen van wat belangrijk is en hoe we er mee aan de slag gaan. Na deze discussie en 
vanuit onze ervaringen met de eerste teamdag kiezen we er voor om de agenda en 
de te bespreken onderwerpen door de teamleden te laten bepalen. Op deze manier 
willen we er voor zorgen dat we daadwerkelijk de vraagstukken behandelen waar 
teamleden tegenaan lopen. Onze indruk is verder dat we niet verder komen in het 
oplossen van de problemen zonder daar de andere stakeholders bij te betrekken en 
mogelijkheden te creëren om samen in gesprek te gaan over vraagstukken. Daarom 
nodigen we ook de districtschef en de leden van het netwerk uit.
 De nieuwe aanpak, waarin agenten zelf de terugkoppeling en bespreking van bevindin-
gen voorbereiden en de agenda grotendeels door de teamleden zelf wordt bepaald, 
geeft me de indruk effectiever te zijn dan de aanpak van het eerste onderzoek. De 
voorheen relatief sterk expertmatige onderzoeksaanpak is verschoven naar een 
aanpak waarin feedback, leren en interactie belangrijk zijn. Mijn rol is verschoven van 
onderzoeker, naar mede-procesbegeleider en gelijkwaardig deelnemer in een interac-
tief proces. Er is tijdens de dag geen sprake meer van overdracht en de projectgroep 
bepaalt niet wat het meest belangrijk is. Vraagstukken die door teamleden worden 
ervaren, zijn leidend en teamleden gaan samen op basis van hun probleemervaring met 
elkaar in gesprek. De evaluatie na afloop is positief. Het team heeft uitgesproken met 
de pilot verder te willen en samen wordt de richting bepaald. Dat betekent dat pro-
blemen rondom overdracht van plannen en delen van enthousiasme minder relevant 
worden. Zelfs de coördinatoren blijken hoopvol. 
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 Voor het team heeft survey feedback een zekere ‘legitimatie’ geboden om tijd in te 
plannen en samen stil te staan bij het proces. Het bood een ingang om bespreekbaar 
te maken wat er in de afgelopen periode is gebeurd en hoe daar betekenis aan te 
geven. Ook vormde het een ingang voor gesprek met de districtschef en de netwerk-
partners. Daarmee heeft het bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebiedsgebonden 
werken. Toch zijn er verschillende punten waar ik na afloop over twijfel. Een punt van 
twijfel is dat de ondersteunende afdelingen en de korpsleiding niet in het gesprek zijn 
betrokken. De districtschef blijft degene waar problemen rond stakeholders worden 
neergelegd. Hij heeft meer toegang en positiemacht om een oplossing mogelijk te 
maken, maar tegelijkertijd onvoldoende macht om knopen door te kunnen hakken. 
Daardoor blijven problemen rond tijd en capaciteit bestaan. Ook blijven gesprekken 
en uitwisseling van ideeën vooral plaatsvinden binnen het team. Andere stakeholders 
en de top staan er relatief buiten. Ik vraag me af of survey feedback binnen een relatief 
klein team de meest voor de hand liggende methodiek is. Het gaat in het team om 
een relatief klein aantal mensen en gesprekken zijn relatief gemakkelijk op gang te 
brengen. Wellicht hadden we met andere methodieken om interactie te bewerkstel-
ligen hetzelfde resultaat kunnen bereiken. Een ander vraagstuk is dat verschillende 
externe stakeholders, waaronder de netwerkpartners, de ondersteunende afdelingen 
en de korpsleiding, weinig betrokken zijn in het proces. Veel van de problemen hangen 
samen met het handelen van en de interactie met deze stakeholders. Als we hen in 
het onderzoek en de feedback hadden betrokken, dan had de survey feedback wellicht 
een ingang kunnen bieden voor reflectie en interactie tussen alle betrokken stake-
holders. Survey feedback had dan wellicht een effectievere rol kunnen spelen in het 
bespreekbaar maken en oplossen van de vraagstukken. De stand van zaken een half 
jaar later bevestigt de gedachte dat externe actoren vernieuwing onmogelijk kunnen 
maken, ookal zijn degen die direct bij verandering betrokken zijn, enthousiast. Hoewel 
vernieuwing vanuit de basis van de organisatie komt, kan de top een hinderende rol 
vervullen wanneer direct betrokkenen niet de tijd en capaciteit bij de top vrij kunnen 
maken die nodig is om het proces tot een succes te maken. 
 De laatste teamdag werd door iedereen als succesvol ervaren. Het bespreken van 
inzichten uit interviews en het werken met een onderzoeksgroep waarvan ook 
medewerkers deel uitmaken heeft geleid tot feedback op het handelen van project-
groepleden. Deze hebben als gevolg daarvan gekozen voor een andere manier van 
handelen. Tegelijkertijd vraag ik me af of we meer hadden kunnen bereiken door een 
andere formulering van de onderzoeksopdracht en meer aandacht voor gezamenlijke 
reflectie op denken en handelen, ook dat van de projectgroep. Opmerkelijk is dat de 
projectgroep poogt een districtelijk concept maken van het eigen systeem, ondanks de 
negatieve ervaringen met het opleggen van een nieuwe werkwijze in het eigen team en 
de verandering in het handelen van de projectgroep naar aanleiding van de bespreking 
daarvan. Mij boeit de vraag hoe er een districtelijke of wellicht korpsbrede dialoog op 
gang gebracht zou kunnen worden met als doel het delen van werkwijzen en leererva-
ringen rond gebiedsgebonden werken en integrale veiligheid en het samen reflecteren 
op denken, handelen en interacteren. 



293

8.8  Verkooporganisatie van laad en lossystemen
Dit onderzoek vindt plaats binnen een businessunit van een organisatie die zich bezig 
houdt met de productie, verkoop en het onderhoud van laad- en lossystemen. De over-
koepelende organisatie is van een eenmansbedrijf uitgegroeid tot een internationale 
onderneming met een modern productiebedrijf (het moederbedrijf) en zelfstandige 
verkooporganisaties gevestigd in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland 
en Engeland. Elk van de verkooporganisaties bewerkt een eigen marktgebied. Binnen 
Nederland levert de verkooporganisatie aan in Nederland gevestigde afnemers. Deze 
afnemers kunnen op hun beurt grensoverschrijdend acteren. De verkooporganisatie 
bestaat uit twee afdelingen, Technical Services en Sales & Operations. De afdeling 
Technical Services vervangt, repareert en pleegt onderhoud aan installaties van in 
Nederland gevestigde bedrijven of afnemers van producten. De afdeling Sales & Ope-
rations is verantwoordelijk voor de verkoop en montage van de producten. Elk van de 
afdelingen wordt aangestuurd door een afdelingsmanager. Er werken in totaal ruim 40 
medewerkers.

De organisatie heeft in vrij korte tijd een sterke groei doorgemaakt. Dat stelde eisen 
aan de inrichting en aansturing van de organisatie. De organisatie werd oorspronkelijk 
functioneel aangestuurd. Werkzaamheden werden niet gestructureerd gedelegeerd. 
Service en Sales waren als twee aparte bedrijven actief in de markt. Het gevolg daar-
van was een gebrek aan samenwerking, weinig ruimte voor het elkaar versterken en 
polarisatie. Doordat beslissingsbevoegdheid vooral bij de top van het concern berustte, 
werden alle samenwerkingsproblemen die hier uit resulteerden bij de top neergelegd. 
Deze was vaak te druk bezet met operationele bezigheden om de problemen structu-
reel te kunnen aanpakken. Eind 2000 wordt daarom besloten de verkooporganisaties 
een eenhoofdige leiding te geven en als zelfstandige strategische businessunits te laten 
functioneren. Een beleidsmakend kader vanuit het moederbedrijf op alle niveaus maakt 
duidelijk dat elke strategische businessunit een eigen management en doelstellingen 
zou kennen met een verregaande decentrale structuur.

De businessunit Nederland wordt aangestuurd door een general manager, die samen 
met de werkvoorbereider, een binnendienst medewerker, een technical service mede-
werker en een administrateur het managementteam vormt. Doordat de organisatie als 
strategische businessunit inmiddels zelfstandig en budgetverantwoordelijk is, zijn er 
meer mogelijkheden om marktgericht en flexibel op te treden. Het managementteam 
inventariseert het functioneren van de businessunit en constateert dat er op vijf punten 
verbetering nodig is:
●  De marktbewerking van de Salesafdeling is nog vrij traditioneel;
●   De huidige verkooprayons zijn groot en de nadruk ligt op het verkrijgen van de 

opdracht in plaats van op de gewenste relatiebinding;
●  De kwaliteit van producten en van de organisatie hebben aandacht nodig;
●   De afdeling Projecten beschikt over twee montageploegen. Uit te voeren projecten 

worden goed georganiseerd en gepland, maar de montageploegen zijn beperkt 
ingewerkt en hebben volgens het management aandacht nodig om effectieve stra-
tegische slagkracht te ontwikkelen. Bij een toenemende uitvoering van projecten 
wordt uitgeweken naar onderaannemingen, waarvan de kwaliteit wisselend is. De 
afdeling streeft naar meer uniforme kwaliteit en kwaliteitseisen bij de realisatie van 
projecten.
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●   De afdeling Technical Services heeft eigen budgetverantwoordelijkheid en opereert 
zelfstandig en zelfsturend. Het team is jong en vrij onervaren, maar opereert slag-
vaardig en profitgericht. De afdeling koopt onderdelen in bij de moederorganisatie. 
Dat levert geen logistieke en kwalitatieve schaalvoordelen op, maar er ontstaat een 
stapeling van marge en kostprijs met als gevaar het ontstaan van prijsoverdrijving, 
hetgeen de afdeling sterk frustreert.

8.8.1  Veranderingen
De businessunit wil zich ontwikkelen naar een professionele flexibele organisatie met 
een opdrachtgerichte klantenfocus. Ze wenst verdere groei te bereiken en medewerkers 
aan te trekken en vast te houden. Dat wil zij bereiken door professionalisering van 
organisatie en personeel, meer aandacht voor medewerkers en voor de kwaliteit van 
het geleverde werk. Ook is er aandacht nodig voor marketingbewustzijn en marke-
tingbeleid. De beoogde ontwikkelingen worden door het managementteam en twee 
medewerkers uitgewerkt in een businessplan. Dit ambitieuze plan kent 14 verschil-
lende doelstellingen30:
●  Absolute productkwaliteit;
●   Commercieel vaardige monteurs die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar 

zijn en gebruik maken van een modern communicatiesysteem om offertes te kun-
nen uitvoeren;

●  Doorgroeimogelijkheden voor monteurs;
●   Extra diensten als leaseconstructies en (outsourcing van) administratieve taken 

rond assurantie en schadeverwerking;
●  Een meer concurrentiegericht prijssysteem;
●  ISO- en VCA (veiligheids-)certificering;
●   Effectievere en gestructureerde acquisitie en een betere positionering onder doel-

groepen, meer aandacht voor klantgerichtheid o.a. door de organisatie open te 
stellen voor klanten;

●   Een meer taakgerichte cultuur op basis van pro-activiteit, taakstelling en een pro-
jectmatige aanpak;

●   Een nieuwe inrichting van de organisatie; integratie van Sales en Services;
●  Persoonsgerichte leiding;
●  Coaching, scholing en opleiding ‘on the job’;
●  Een open managementsysteem en aandacht voor het perspectief van medewerkers;
●   Verbetering van de arbeidsomstandigheden en de uitstraling van gebouwen en ter-

reinen;
●   Een nieuwe huisvesting waarin Sales, Projecten en Services in één ruimte samen-

werken en informatie kunnen uitwisselen.

De veranderingen worden door het businessunit MT, bestaande uit de businessunit 
manager en enkele leidinggevenden, uitgewerkt in een businessplan. Er wordt gepro-
beerd medewerkers in de veranderingen te betrekken, door het plan tijdens werkover-
leggen aan de medewerkers te presenteren en reacties te vragen. De uitwerking van 
de veranderingen vindt vooral door het MT plaats. De ISO- en veiligheidscertificering

30  Bron: Businessplan (naam businessunit), 2001
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en de realisatie van de nieuwe huisvesting worden al snel in het proces gerealiseerd. 
Medewerkers werken in de nieuwe huisvesting in een ruimte waardoor communicatie 
en informatie uitwisseling tussen afdelingen gemakkelijker wordt en gewerkt kan 
worden aan de organisatiecultuur. De veranderingen verlopen volgens de general 
manager Nederland voorspoedig, hoewel er vraagstukken leven omtrent de beleving 
van de medewerkers van de veranderingen en de nieuwe besturingsstructuur, de wijze 
van leidinggeven en de tevredenheid en professionalisering van de medewerkers. Ook 
zijn er vraagstukken omtrent de samenwerking met de fabriek en de communicatie met 
de directie van het moederbedrijf. De vraag ontstaat naar feedback over de beleving 
van de veranderingen, de aanpak en voortgang van de veranderingen en verbeterpun-
ten. In een eerste gesprek besluiten de general manager en ik om de perspectieven 
van businessunitleden en directieleden op de veranderingen in kaart te brengen en 
bespreekbaar te maken. 

8.8.2   Aanpak van het eerste onderzoeksproces 
In augustus 2002 word ik gevraagd om onderzoek te doen naar de veranderingen 
binnen de Businessunit Nederland en onder het directieteam van het moederbedrijf. 
Besloten wordt om de vragenlijst twee maal af te nemen. De tweede afname zal een 
jaar later plaatsvinden en dient om de voortgang van het proces te monitoren en 
nieuwe vraagstukken zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om een beeld te krijgen 
van de context van veranderingen en de vraagstukken, voer ik gesprekken met 
verschillende organisatieleden. De vragenlijst wordt samen met de general manager 
Nederland aangepast aan de context binnen de businessunit en vervolgens met een 
aantal medewerkers doorgenomen en getoetst op duidelijkheid en bruikbaarheid. De 
eerste afname van de vragenlijst vindt plaats onder de leden van de businessunit, het 
managementteam en de directie van het moederbedrijf. Ook worden er lijsten uitgezet 
bij een subcontractor. Alle lijsten worden persoonlijk uitgedeeld door de onderzoeker 
en/of de general manager en in gesloten envelop weer ingeleverd. Ter ondersteuning 
worden er gesprekken gehouden met medewerkers uit verschillende afdelingen. In 
totaal vullen bij de eerste afname 44 van de 45 businessunit leden de vragenlijsten in, 
een respons van bijna 100 procent. Ook de subcontractor is met een respons van 83 
procent goed vertegenwoordigd.



296

8.8.3  Perspectieven eerste onderzoek

Figuur 8.8: Perspectieven verkooporganisatie laad- en lossystemen eerste onderzoek 

Figuur 8.8 laat duidelijke verschillen tussen het perspectief van het MT en dat van 
de medewerkers zien, hoewel beide een positief perspectief hebben op de organisatie 
en het veranderproces. Het managementteam blijkt structureel positiever te zijn dan 
de medewerkers. De medewerkers (rechter afbeelding) blijken bekend met de doelen 
en missie van de businessunit en staan hier ook achter. Er is ontevredenheid over de 
ondersteuning en de complexiteit van het technologische systeem. Over de beschik-
baarheid van overige technologische middelen blijken medewerkers beter te spreken. 
De cultuur in de businessunit wordt positief wordt beleefd, hoewel de samenwerking 
tussen de verkooporganisaties en het moederbedrijf niet optimaal verloopt. De relatie 
tussen leidinggevenden en medewerkers wordt eveneens als redelijk tot goed geëvalu-
eerd. Hoewel de veranderplannen erop zijn gericht te streven naar meer professionali-
sering, initiatief en zelfstandigheid van medewerkers, is er sprake van een wat strakke 
structuur. Er zijn veel regels en procedures die bij de werkuitvoering in acht genomen 
moeten worden. Medewerkers ervaren vrij weinig vrijheid in de manier waarop zij 
hun werk uitvoeren. Relatief vaak beslist het management over de werkuitvoering. 
De communicatie over de besluitvorming wordt als redelijk goed ervaren. Desondanks 
zijn medewerkers over het algemeen positief over het werk. Wel blijkt dat er werkdruk 
wordt ervaren. Er is enigszins sprake van politiek gedrag, gerichtheid op eigen belan-
gen en concurrentie die vooral tot uiting komt in de relatie met het moederbedrijf. 
Afdelingen, zowel binnen de businessunit als binnen de gehele organisatie, blijken 
vooral gericht op de eigen belangen.

De meningen van medewerkers over veranderingen zijn matig tot gematigd positief. 
Medewerkers hebben matig inzicht in de achterliggende bedoeling en de koers van de 
veranderingen. Over de capaciteit en kennis op technologisch gebied, de afstemming 
over technologische veranderingen en de toekomstvisie over technologie zijn zij noch 
tevreden, noch ontevreden. Er wordt enige, hoewel weinig informatie gegeven over 
veranderingen. De veranderingen roepen relatief weinig spanningen op bij mensen en 
worden niet al te snel en onoverzichtelijk gerealiseerd. Men vindt dat er enig draagvlak 
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voor de veranderingen is gecreëerd. De begeleidende rol van het managementteam 
wordt licht positief beoordeeld, evenals de begeleidende rol van de leidinggevenden. 
De uitkomstverwachting is positief en medewerkers zijn bereid om zich in te zetten om 
van de veranderingen een succes te maken. 

Het perspectief van het managementteam blijkt op alle fronten positiever (linker 
afbeelding). Het MT is erg positief over de organisatie, hoewel ook zij een gematigder 
perspectief heeft op de structuur en de politieke relaties. Ook over de veranderingen is 
het MT erg positief. In tegenstelling tot de medewerkers heeft het MT een helder beeld 
van de veranderkoers. MT-leden weten waar ze naar toe willen en zijn tevreden over 
de eigen aanpak en rollen. Veranderingen roepen geen spanningen op en de timing van 
de veranderingen wordt positief geëvalueerd. Er wordt volgens het MT veel informatie 
gegeven over veranderingen en er is ruime aandacht voor het creëren van draagvlak 
onder medewerkers. Problemen worden ervaren met de invoering en het functioneren 
van een nieuw technologisch systeem. De uitkomstverwachting is hoog en de steun en 
inzet voor veranderingen groot. Het perspectief van de holdingdirectie op het verloop 
van veranderingen in de gehele organisatie (niet afgebeeld) is eveneens positief. 

Box 8.17: Reflecties op context en aanpak
 De van oorsprong functioneel aangestuurde organisatie werd gekenmerkt door een 
relatief strakke structuur en positionering van beslissingsbevoegdheden bij de top. Een 
nieuwe businessunit manager beoogt de status quo ter discussie te stellen en heeft 
ambitieuze plannen. Het businessunit managementteam wil van de strakke sturing af 
en wenst meer aandacht en ruimte te creëren voor zichzelf en voor medewerkers. 
Tegelijkertijd suggereert het businessplan ontevredenheid met het huidige functione-
ren. Het dienstverlenende karakter van de organisatie, het positieve perspectief van 
organisatieleden op de doelen, het werk en de cultuur en het leidinggeven, de kleine 
omvang, en de nadruk op een meer soepele structuur en ruimte voor autonomie en 
samenwerking suggereren een adhocratische organisatie. Medewerkers van de ver-
schillende afdelingen ervaren onderling politiek gedrag, invloedsuitoefening en span-
ningen, maar geven aan dat hier vooral sprake van is in de relatie met de fabriek en de 
directie van het moederbedrijf. Hoewel het veranderproces ambitieuze doelen kent, is 
de aanpak kleinschalig. Het initiatief tot veranderingen ligt bij het businessunit MT en 
daarmee in verhouding relatief laag in de organisatie. De nadruk ligt op ontwikkeling 
en ruimte creëren. Dit bevestigt het beeld van een adhocratische organisatie.
 De medewerkers geven aan de noodzaak van de doelen minder te herkennen dan het 
MT, maar staan er desondanks relatief positief tegenover. Zij geven echter aan weinig 
van de veranderingen te ervaren. Het werken aan veranderingen blijkt sterk voor-
behouden aan het managementteam. De gehanteerde veranderstrategie combineert 
planmatig veranderen middels het schrijven van een businessplan met onderhandeling, 
programmatische strategieën en enige aandacht voor dialoog. Hoewel het proces 
nog in het beginstadium staat, roept de aanpak ervan onder medewerkers de nodige 
vragen op. Twee medewerkers worden betrokken in het schrijven van het businessplan. 
Andere medewerkers zijn weinig geïncludeerd in de aanpak en praten weinig mee over 
het proces. Vooral in het begin van het project lijkt er sprake van een scheiding tussen 
denken en doen en van overdracht van plannen. Het gevolg is onduidelijkheid onder 
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 medewerkers over de aangekondigde veranderingen: ‘we weten er eigenlijk erg weinig 
over. Het is wel gepresenteerd, het is allemaal wel besproken en we horen er ook 
wel wat over, maar wat het nu in de praktijk voor ons betekent is ons niet helemaal 
duidelijk. Ik weet niet hoe het allemaal uitgevoerd gaat worden’. 
 Leden van verschillende businessunit managementteams hebben het gevoel dat MT’s 
door het moederbedrijf worden gezien als een werkoverleg van afdelingshoofden. Het 
managementteam van de Businessunit Nederland ervaart de samenwerking met de 
directie van het moederbedrijf en met de fabriek als moeizaam. Ze ervaart een sterke 
betrokkenheid en bemoeienis vanuit het moederbedrijf, en ziet deze invloed als te 
sterk sturend en beperkend in het handelen en bij het streven naar een slagvaardiger 
opereren. Sales en Services blijken elkaar te ‘beconcurreren’, waar de ene afdeling 
verlies lijdt, maakte de ander winst. De directie van het moederbedrijf blijkt de angst 
te hebben dat de ‘cash generator’ van de businessunit, de afdeling Services, de dupe 
zal gaan worden van de integratie van Sales en Services. De monteurs klagen over de 
wijze van reageren door de fabriek op doorgegeven productfouten. Ook prijsover-
drijving en een inkoopverplichting leveren de nodige frustraties op. Het bespreekbaar 
maken van de problemen en daarmee het realiseren van verbeteringen en vernieuwin-
gen verloopt moeizaam en veroorzaakt frustraties en spanningen. Ook tussen verschil-
lende afdelingen binnen de businessunit verloopt samenwerking en uitwisseling van 
informatie over en weer moeizaam. Desondanks is de veranderconfiguratie innovatief. 
Vanwege de sterk sturende bemoeienis van de directie van het moederbedrijf werkt 
het managementteam de plannen in relatieve isolatie uit. Het MT wil een goed plan bij 
de directie neerzetten om daarmee de top te overtuigen van de ideeën, goedkeuring 
te krijgen en ruimte te creëren voor de realisatie. In de praktijk blijken bij de directie 
echter andere ideeën te leven. Dat maakt het moeilijk om de nodige ruimte te creëren 
waar het de plannen betreft die zijn gericht op verdere produktontwikkeling en 
verbetering. Ik vraag me af of dat voorkomen had kunnen worden door de directie te 
includeren in de plannen. 

8.8.4  Survey feedback en dialoog eerste onderzoek
De resultaten van de eerste afname worden besproken tijdens gezamenlijke bijeenkom-
sten. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met al het personeel met uitzondering 
van de servicemonteurs en enkele buitendienstmedewerkers die niet bij de bijeenkomst 
aanwezig kunnen zijn. Om de resultaten met de servicemonteurs te bespreken wordt 
er aangesloten bij een al geplande servicebijeenkomst waaraan alle servicemonteurs 
deelnemen. De reden daarvoor is dat het moeilijk is alle monteurs bij elkaar te krijgen 
vanwege de verstoring van het primaire proces en de dienstverlening die in heel 
Nederland plaatsvindt. Ten slotte wordt er een aparte bijeenkomst georganiseerd met 
de directie van het moederbedrijf, waarbij ook de businessunit manager aanwezig is. 
Elk van de bijeenkomsten wordt samen met de businessunit manager voorbereid. In de 
bijeenkomsten staan drie vragen centraal: zijn de resultaten herkenbaar, kunnen we 
begrijpen waarom dit gebeurt en hoe kunnen we er iets aan doen.
 De bespreking met de binnendienstmedewerkers, Sales, Projects en de monta-
gemonteurs verloopt moeizaam. Iedereen kijkt wat onwennig. Het gesprek komt 
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moeizaam op gang en vooral de jonge montagemonteurs lijken weinig gewend om in 
de groep een gesprek aan te gaan en hun mening te geven. De servicemonteurs blijken 
mondiger. Er is maar weinig aanleiding nodig om hun vraagstukken aan de orde te 
brengen. Ik vat de inzichten uit de gesprekken en de gedachten voor verbetering samen 
in een overzicht. Dit wordt vervolgens binnen de businessunit gebruikt om te werken 
aan verbetering. Zo blijkt dat de grote lijnen van veranderingen wel enigszins bekend 
zijn, maar medewerkers nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat dat voor hen 
betekent. Er bestaat het idee dat het veranderproces erg langzaam verloopt. De reden 
daarvoor is een hoge werkdruk en een tekort aan mensen om veranderingen echt goed 
op te pakken. Met betrekking tot de integratie van Sales en Services moet er gewacht 
worden op de goedkeuring van het businessplan door de directie. Ook dat veroorzaakt 
een deel van de vertraging. Onder medewerkers is veel onduidelijkheid over wat de 
integratie precies gaat betekenen. Er wordt door sommigen geklaagd dat het manage-
ment weinig openheid van zaken geeft en ‘je als medewerker zo weinig mogelijk mag 
weten’. De communicatie en informatie-uitwisseling tussen de afdelingen Sales en 
Services verloopt moeizaam en heeft aandacht nodig. Dat heeft soms als gevolg dat 
klanten onnodig heen en weer gestuurd worden. Er wordt geklaagd dat er ‘in hokjes’ 
wordt gewerkt waardoor miscommunicatie ontstaat. Ook wordt er geklaagd dat de 
general manager van de businessunit zich afzondert in zijn kamer en daardoor niet 
weet wat er in het bedrijf gebeurt. Ten slotte veroorzaken product- en leveringsfouten 
door de fabriek frustratie. Productfouten worden door de monteurs doorgegeven aan 
het management, maar zij weten niet of er met klachten iets wordt gedaan. Frustrerend 
voor monteurs is dat zij verantwoording moeten afleggen bij de klant. Het gevolg is 
dat het handelen van met name de fabriek, maar ook het management sterk wordt 
bekritiseerd.

Na de eerste afname van de vragenlijst worden er verschillende activiteiten onder-
nomen. De overlegvormen worden aangepast. Er wordt een management-tussenoverleg 
ingevoerd waar beslissingen vanuit het MT worden besproken. Een van de salesmede-
werkers is salesmanager geworden en neemt een deel van de rol van de businessunit 
manager over in het salesoverleg. De businessunit manager vertelt er expliciet op te 
letten dat zijn deur open staat wanneer hij niet in gesprek is en loopt regelmatig rond. 
Ook wordt er minder gestuurd en meer ‘gevraagd’. MT leden proberen iedereen aan te 
spreken op kritische houding en creativiteit. Over de invoering van de 24-uursdienst, 
een van de punten uit de bespreking met de monteurs, wordt onderhandeld met mon-
teurs er wordt samen gewerkt aan een oplossing. Er is nog steeds sprake van wij-zij 
tegenstellingen tussen Service en Sales, maar ook hieraan wordt gewerkt door over 
en weer vragen te stellen, feedback te geven en initiatieven te nemen. De business unit 
manager geeft aan meer feedback te krijgen van medewerkers over zijn neiging tot 
overtuigen en zich daardoor anders te zijn gaan opstellen in overleggen. Hij neemt 
regelmatig een stap terug en laat medewerkers zelf oplossingen voor vraagstukken aan-
dragen. Wel leidt dat soms tot een clash en de businessunit manager vraagt zich af of 
mensen het wellicht minder prettig vinden om op deze manier te werken. De winstcij-
fers zijn aan de medewerkers bekend gemaakt en dat heeft geleid tot toeslagen. Men-
sen vonden echter meer verdiend te hebben, waardoor discussie ontstond en twijfel bij 
het MT over hoe verstandig het was om winstcijfers met medewerkers te bespreken. In 
de relatie met de het moederbedrijf is nog weinig veranderd. Er wordt wel geprobeerd 
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discussie te voeren en er wordt gesproken over oplossingen, maar concreet komt er nog 
weinig van de grond.

Box 8.18: Methodische reflecties
 De bevindingen worden met alle medewerkers besproken en dat levert verschillende 
punten op om aan te werken. Voor het managementteam zijn de inzichten aanleiding 
tot reflectie op het eigen handelen. Er wordt gewerkt aan de samenwerkingsproblema-
tiek tussen afdelingen door vraagstukken in communiceren en afstemmen bespreek-
baar te maken. Aan de andere kant heeft de bespreking van de bevindingen met de 
monteurs apart plaatsgevonden, waardoor medewerkers geen inzicht hebben kunnen 
krijgen in elkaars perspectief en er niet gezamenlijk is nagedacht over vraagstukken 
en oplossingen. Het onderzoekswerk en de begeleiding van de survey feedback doe 
ik grotendeels zelf, met hulp van de businessunit manager. Hoewel we proberen de 
medewerkers te betrekken in de interpretatie van de bevindingen, sluiten de bevindin-
gen onvoldoende aan bij de belevingswereld van medewerkers. Het gesprek verloopt 
daardoor wat moeizaam en blijft hangen in problemen. Het lijkt alsof mensen er afkerig 
van zijn om met elkaar te overleggen of naar elkaar toe te stappen. Het gevolg is dat 
mensen ertoe geneigd zijn de oplossing voor vraagstukken te zoeken in systemen en 
meer informatie overdracht. Er wordt steeds teruggegrepen op problemen, en soms 
ontkend dat er een probleem is. Van enkele medewerkers begrijp ik dat ook meespeelt 
dat zij de bevindingen moeilijk te begrijpen vonden: te ‘academisch’. Het probleem is 
dat ik mijn resultaten sta te presenteren, en daar voor een deel mijn interpretaties aan 
verbind. Medewerkers maken te weinig deel uit van onderzoek en interpretatie. Dit 
inzicht is aanleiding tot reflectie op de onderzoeksmethodiek en tot een bezinning op 
de aanpak. We besluiten voor het tweede onderzoek te zoeken naar een interactieve 
en participatieve aanpak van zowel het onderzoek als de organisatie van feedback 
en de interpretatie van bevindingen. De general manager wil graag feedback op zijn 
handelen van medewerkers en besluit daarom gesprekken binnen de businessunit op 
gang te brengen. Ook besluiten we om regelmatig bij elkaar te komen en samen te 
reflecteren op het veranderproces en het handelen van het managementteam.

8.8.5  Aanpak van het onderzoeksproces een jaar later
Na een jaar besluiten we een tweede afname van de vragenlijst en de survey feedback 
te organiseren. De reden daarvoor is dat verschillende organisatieleden in gesprekken 
hebben aangegeven dat het veranderproces op verschillende punten nog niet het 
beoogde resultaat heeft opgeleverd. In gesprekken vertellen medewerkers dat het 
vorige onderzoek aanleiding was tot gesprekken over de onderlinge samenwerking en 
communicatie. Daarover is verschillende keren gesproken en veel mensen geven aan 
dat er duidelijke verbetering is. Aan de andere kant is er sprake van ontevredenheid op 
verschillende punten:
●   De samenwerking tussen afdelingen verloopt zo nu en dan nog steeds moeizaam. 

Afdelingen zijn van elkaar afhankelijk in het werk en fouten die anderen maken, 
zaken die blijven liggen en op de lange baan geschoven worden leiden tot irritatie 
onderling;
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●  Het werk en de klantbediening kunnen professioneler;
●   Hoewel een van de leidinggevenden aangeeft dat er veel aandacht is voor mede-

werkers en veranderingen ‘van medewerkers zijn’, geven medewerkers aan dat er 
weinig inzicht is in de veranderingen van het afgelopen jaar;

●   Leidinggevenden geven aan er naar te streven medewerkers te begeleiden om een 
denkstap te maken en te leren. De medewerkers ervaren dit als overdracht van het 
gedachtenpatroon van leidinggevenden en vinden dat er te weinig naar hen wordt 
geluisterd. Een van hen merkt op dat medewerkers als gevolg daarvan ‘tegen gaan 
werken’; 

●   Vooral onder de groep monteurs is onvrede. Zij klagen over middelen, gebrek aan 
uitdaging in het werk, gebrek aan groeimogelijkheden, opleidingen, reiskosten, 
verkeerde bestellingen en miscommunicatie. Ze vinden dat problemen niet opgelost 
worden en zeggen dat er mensen vertrekken uit ontevredenheid die niet bespreek-
baar gemaakt zou mogen worden;

●   De spanning tussen de businessunit en de directie van het moederbedrijf blijft. De 
directie van het moederbedrijf blijkt niet alle punten in het businessplan acceptabel 
te vinden. Het businessunit MT heeft het plan moeten aanpassen en daarmee 
volgens MT-leden ‘concessies moeten doen’. Managementleden en medewerkers 
binnen de businessunit hebben het gevoel dat de fabriek en directie door hen 
aangedragen verbeterpunten ervaren als een aanval. Ze vinden dat ze problemen 
moeilijk bespreekbaar kunnen maken. 

 
Ik bespreek de inzichten met de general manager, die schrikt van de ervaringen van 
medewerkers rond sturing en de ontevredenheid. Samen reflecteren we op het proces 
en de inzichten en denken we na over de vraagstukken en over de sturing die de mede-
werkers ervaren. Het lijkt ons goed om voor het tweede onderzoek te kiezen voor een 
nieuwe, interactieve aanpak. In overleg met alle medewerkers roepen we een onder-
zoeks- en terugkoppelingsgroep in het leven bestaande uit mensen die graag met het 
onderzoek aan de slag willen en er tijd voor vrij kunnen en willen maken. Deze bestaat 
uit twee servicemonteurs, een montagemonteur, de secretaresse, een medewerker 
Service binnendienst en een medewerker Sales binnendienst. De businessunit manager 
zelf neemt geen deel aan de voorbereidende werkzaamheden maar verschaft alle 
randvoorwaarden die de groepsleden vragen om de terugkoppeling tot een succes te 
maken. We stemmen regelmatig af. De groep bereidt het onderzoek voor en bespreekt 
en vereenvoudigt de vragenlijst. De lijsten worden vervolgens uitgezet onder alle leden 
van de businessunit. Ook leden van de directie van het moederbedrijf worden gevraagd 
de lijst in te vullen. Ook nu is de respons bijna 100 procent. De subcontractor neemt 
geen deel aan de tweede afname.
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8.8.6  Perspectieven afname 

Figuur 8.9: Perspectieven verkooporganisatie afname II

De resultaten van de tweede afname blijken gemiddeld genomen sterk overeen te 
komen met de resultaten van de eerste afname: over het algemeen zijn de resultaten 
gematigd positief. Wel is er nog steeds eenzelfde verschil in perspectief tussen het MT 
en de medewerkers, hoewel het perspectief van het MT iets gematigder is dan het jaar 
er voor. De communicatie en samenwerking tussen afdelingen blijkt verbeterd, maar er 
is nog steeds sprake van gerichtheid op eigenbelangen. Het perspectief op de verander-
koers en -doelen is positiever dan een jaar geleden, de doelen van de veranderingen 
blijken duidelijker en mensen onderschrijven de noodzaak ervan meer. Er wordt meer 
informatie gegeven over veranderingen. Minder tevreden zijn mensen over de timing 
van veranderingen, de rol van de leidinggevende en de rol van het veranderteam. De 
uitkomstverwachting van veranderingen is lager geworden.

Box 8.19: Reflecties op context en aanpak
 Naar aanleiding van de door de medewerkers naar voren gebrachte vraagstukken over 
sturing wisselen de businessunit manager en ik gedachten uit over de betekenis daar-
van voor organiseren en veranderen. De businessunit manager vertelt het vraagstuk 
rond sturing als lastig dilemma te ervaren. ‘Als manager word je betaald voor sturen 
en gedragsbeïnvloeding, opgelegd vanuit de gedachtenwereld van de bedrijfscultuur. Je 
wordt gekozen op de sturingskwaliteiten die je denkt te hebben’. Een soort vicieuze 
cirkel ervaart hij in de strijdigheid tussen zijn ‘eigen klachten over de pogingen van de 
directie hem te ‘conformeren’ aan hun gedachtenwereld’, terwijl hij anderen op zijn 
beurt probeert te conformeren aan zijn ‘eigen gedachtenwereld’. De feedback van de 
medewerkers is aanleiding tot reflectie op het eigen handelen en de manier waarop 
de veranderingen worden aangepakt. Waar het handelen van het MT er vooral op 
was gericht te zorgen dat ‘medewerkers het leren’, komt er meer aandacht voor het 
eigen handelen en leren. De businessunit manager vertelt vaker feedback te vragen 
op zijn eigen handelen. Er wordt meer samen met medewerkers tijdens overleggen 
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 nagedacht over de manier van organiseren, veranderen, problemen en ieders aandeel 
daarin. Deze uit zich ook in de manier waarop we het tweede onderzoek organiseren, 
volgens een interactieve aanpak. Medewerkers beamen dat er gesprekken worden 
georganiseerd waarin gesproken wordt over sturing en samenwerking. Zij vinden dat 
in eerste instantie wat vreemd. 
 Hoewel er in de profielen weinig lijkt te zijn veranderd, laat nadere oriëntatie op de 
data zien dat er verschillen tussen afdelingen zijn ontstaan. Zo blijken leden van de 
afdeling Sales veel positiever over de aanpak van de veranderingen dan een jaar eerder. 
In gesprek zeggen zij inmiddels samen met het MT in het veranderteam samen te wer-
ken aan het businessplan. Het jaar daarvoor daarentegen waren zij niet direct bij de 
veranderingen betrokken. De leden van Projects zijn minder positief over de aanpak 
van de veranderingen, negatief over de timing en over de rol van het veranderteam. Zij 
blijken geen deel meer uit te maken van het veranderteam, dit in tegenstelling tot het 
jaar daarvoor. Meedenken in veranderingen hangt met andere woorden direct samen 
met een positief perspectief op veranderingen. De service monteurs blijken negatiever 
te zijn geworden over zowel de businessunit als organisatie als over de aanpak van 
de veranderingen. Ze zeggen dat irritaties over de dagelijkse gang van zaken daar de 
oorzaak van zijn. Hen stoort dat allerlei problemen die zij tegenkomen in het werk en 
bespreekbaar maken met het management, niet opgelost worden. Medewerkers zijn 
kritischer geworden over de uitkomst van de veranderingen: alle afdelingen blijken 
minder hoge verwachtingen te hebben van wat veranderingen hen gaan opleveren. 
Desondanks is de steun en inzet nog steeds overal hoog, behalve bij de afdeling 
Montage. De meeste medewerkers willen meedenken met en meehelpen aan de 
veranderingen. 

8.8.7  Survey feedback en dialoog tweede onderzoek
De onderzoeksgroep organiseert een gezamenlijke conferentie met buffet om de resul-
taten en vraagstukken samen te bespreken. Het primaire proces wordt daartoe een deel 
van de dag stilgezet. Alle businessleden worden daarvoor uitgenodigd en bijna iedereen 
neemt deel. De resultaten worden om beurten door de leden van het onderzoeksgroep 
met de hele groep besproken. Een aantal groepsleden en ikzelf hebben de rol van 
procesbegeleider. We wisselen elkaar daarbij steeds af. Ons doel is om de vraagstukken 
die er bestaan tussen afdelingen en tussen medewerkers en MT-leden bespreekbaar te 
maken en samen na te denken over oplossingen. Om de bespreking te verlevendigen 
en het gesprek concreet te maken formuleren de leden van de onderzoeksgroep voor-
beelden uit de dagelijkse praktijk voor bij elk opvallend onderzoeksresultaat. Het gaat 
daarbij om herkenbare problemen en frustraties waarmee medewerkers rondlopen en 
die zij graag bespreekbaar willen maken en samen met de groep willen oplossen (Box 
8.20).
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 Box 8.20: Enkele praktijkvoorbeelden ingebracht door de onderzoeksgroep-
leden
 Mensen zijn veel met hun eigen werkomgeving bezig en vergeten soms dat wat je doet 
consequenties voor anderen heeft. Dat leidt vaak tot strubbelingen onderling.
1.   Je krijgt als servicemonteur alle klachten van klanten over je heen, die koppel je 

terug aan de binnendienst of leidinggevenden. Je hoort niets terug en er verandert 
niets (of niet zo snel). De klant blijft klagen en je wordt geïrriteerd. Je weet niet 
waarom het probleem niet wordt opgelost en gaat een mening of vooroordeel 
over de ander vormen. Dat roept weer irritatie op bij de ander, en samenwerken 
gaat niet lekker meer. 

2.   Spullen die goed worden besteld, worden verkeerd geleverd. De binnendienst weet 
dat niet. De fabriek beweert dat het niet zo is. De monteur voelt zich voor aap 
staan en mag het goedpraten bij klanten. Monteurs raken geïrriteerd op de binnen-
dienst en de leidinggevenden. Daardoor loopt de samenwerking weer minder goed. 

3.   Monteurs die de hoogste omzetten draaien, krijgen straks daarvoor een presta-
tiebeloning. Dat geeft monteurs het gevoel dat ze hun best niet goed doen, niet 
gewaardeerd worden en met een cadeau verleid moeten worden om toch hun best 
te doen. Dat geeft een gevoel dat er weinig vertrouwen in monteurs is. Mensen 
gaan naar elkaar kijken, er ontstaat misschien afgunst, concurrentie onderling en er 
ontstaat het gevoel dat mensen meer gericht worden op eigen belangen en compe-
titie. Dat komt de sfeer niet ten goede. Leidinggevenden hebben het waarschijnlijk 
goed bedoeld, maar ´t wordt niet zo opgevat. Het geeft ook het gevoel dat er iets 
voor monteurs bedacht is, vanuit het perspectief van leidinggevenden.

4.   Mensen hebben vaak het gevoel dat er met hun suggesties en ideeën weinig wordt 
gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat om samen dingen ondernemen, of om problemen 
waar ze tegenaan lopen. Mensen gaan vervolgens zelf hun conclusies daarover trek-
ken die misschien helemaal niet kloppen, maar wel bepalen hoe er met elkaar om 
wordt gegaan.

5.   Het MT is door de vergadercultuur weinig aanspreekbaar. Voor bepaalde dingen 
moet de leidinggevende de doorslag geven, maar als er echt iets belangrijks is, is het 
moeilijk om een MT lid uit vergadering te halen. Dat leidt tot frustratie bij Montage, 
Service monteurs en Projects en beïnvloedt weer de samenwerking. 

De gekozen praktijkvoorbeelden blijken een stimulans tot gesprek. Na elk van de voor-
beelden wordt de groep gevraagd of ze het voorbeeld herkennen en er misschien een 
ander perspectief op hebben. Daarna onderzoeken we samen waarom het probleem 
ontstaat, wat mensen doen om het probleem op te roepen, welke achterliggende 
gedachten ervoor zorgen dat het probleem ontstaat en in stand gehouden wordt en 
welke gedachten er zijn voor oplossingen. Na de bespreking van de resultaten gaan de 
mensen in groepjes uiteen om verder na te denken over vraagstukken en oplossingen. 
De onderzoeksgroepleden geven ze daartoe twee vragen mee:
●   Probeer te begrijpen en verklaren: Wat is er aan de hand, wat is mijn aandeel in dit 

vraagstuk als leidinggevende of medewerker? Hoe komt dat, kan het ook anders? 
Of, bij positieve onderwerpen: hoe komt het dat dit goed gaat, wat kunnen we 
daarvan leren voor andere vraagstukken?
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●   Probeer het vraagstuk uit te werken: Hoe kunnen we hier mee omgaan? Welke 
ideeën / voorstellen heb jij voor verbeteracties en welke afspraken zou je met 
elkaar moeten maken?

Elke groep koppelt de bevindingen terug en er volgt een gesprek over vraagstukken en 
oplossingen. Hoewel af en toe de gemoederen oplopen, neemt bijna iedereen aan het 
gesprek deel.

Een van de vraagstukken die uit de conferentie naar voren komen, blijkt nog steeds 
de samenwerking met het moederbedrijf te zijn. Medewerkers zeggen bijvoorbeeld 
met de fabriek om tafel te willen om de problemen die zij in het werk ondervinden te 
bespreken en te werken aan oplossingen. Naar aanleiding van de bevindingen tijdens 
de conferentie ontwikkel ik een causal loop diagram, daarbij ondersteund door de 
businessunit manager en enkele medewerkers. Dit diagram willen we bespreekbaar 
maken met de leden van de directie van het moederbedrijf. Het doel is te laten zien 
hoe bepaalde vraagstukken waar mensen in de organisatie al lang tegenaan lopen, 
verbonden zijn met het handelen van elk van de betrokken organisaties en groepen: de 
verkooporganisaties, de fabriek, de directie, de managers en de medewerkers. We wil-
len bereiken dat er onder directieleden begrip en overeenstemming ontstaat over wat 
er aan de hand is. Ons doel is daarmee ruimte te creëren voor de vraag ‘hoe kunnen we 
dit gaan oplossen’.

Enige tijd na de afronding van het onderzoek blijkt dat onder druk van de econo-
mie, waardoor de winstgevendheid binnen het bedrijf moeilijker is, het veranderproces 
vastdraait. De directie blijkt daar sterk de hand in te hebben en voert een sterk beper-
kend en bezuinigend beleid. In het perspectief van de general manager betekent dit 
beleid dat het bedrijf speelbal blijft van marktontwikkelingen, waar juist ruimte voor 
ontwikkeling en onderscheiden van de concurrent nodig is. Bedrijfsresultaten zijn vol-
gens hem een resultante van de dingen die in het proces goed gaan. Dat betekent dat 
een bedrijf zich beleidsmatig zou moeten richten op veiligheid, kwaliteit, tevredenheid 
en effectiviteit. Winsten en efficiëntie komen dan later in de rangorde.

Het beleid blijkt ook op medewerkers de nodige uitwerking te hebben: medewerkers 
zijn minder gemotiveerd en enkele medewerkers hebben inmiddels ontslag genomen. 
Ook de general manager zelf overweegt uit te zien naar een andere functie. Hij twijfelt 
sterk aan de juistheid van een dergelijke beslissing en heeft het gevoel afbreuk te doen 
aan zijn doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd is zijn frustratie over de aanpak van de 
directie groot. Pogingen om de problemen bespreekbaar te maken, leveren weinig 
op. Als general manager zou hij zich moeten richten op de primaire processen, het 
verkopen, afhandelen en zorgen voor hogere winsten in plaats van zich te bemoeien 
met het ‘randgebeuren’. Mogelijkheden voor discussie over de verschillende inzichten 
zijn er niet.

Box 8.21: Methodische reflecties
 De nieuwe interactieve aanpak van het onderzoek en de organisatie van de conferen-
tie verlopen goed. De voorbereidende groep bestaat uit medewerkers uit elk van de 
verschillende disciplines en daarmee hebben we gegarandeerd dat we vanuit meerdere 
perspectieven naar vraagstukken kijken. De insteek van de medewerkers is heel prak-
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  tisch, waardoor ook de conferentie eenzelfde praktische insteek krijgt. Het format dat 
we hebben gekozen, blijkt iedereen aan te spreken doordat we dicht bij de praktijk van 
alledag blijven. Niemand merkt nog op dat de terugkoppeling abstract is en er wordt 
uitgebreid gediscussieerd. Verschillende mensen merken naderhand op dat ‘we dit veel 
eerder hadden moeten doen’. Hoewel er bepaalde vraagstukken worden uitgepraat, 
merk ik dat een deel van de vraagstukken niet op te lossen is zonder er de andere 
stakeholders, de directie, de fabriek bij te betrekken. Ook verschillende medewerkers 
stellen voor ‘dit ook met het moederbedrijf te gaan doen’. De general manager en ik 
trekken de stoute schoenen aan en besluiten de problemen nog eens aan te kaarten 
in een gesprek met de directie. Ons doel is te komen tot een dialoog tussen alle 
betrokkenen waarin vraagstukken onderzocht kunnen worden en nagedacht kan 
worden over ieders denken en handelen en de relatie daarvan met het ontstaan en de 
instandhouding van problemen. 
 Dat gesprek blijkt veel moeizamer te verlopen dan we van tevoren hadden verwacht. 
De interpretatie van de directie lijkt dat de oorsprong van het probleem bij de 
businessunit ligt. Hoewel directieleden meermaals het belang benadrukken van het 
‘zoeken bij jezelf ’ als het gaat om vraagstukken, lijken ze daarmee eerder te doelen op 
de businessunit manager en -medewerkers dan op het handelen van de gehele holding. 
Een gezamenlijk gesprek over ieders aandeel in de vraagstukken, waaronder dat van 
de directie, en het bespreekbaar krijgen en oplossen van problemen krijgen we niet 
van de grond. De frustratie van de businessunit manager en het MT over de leemlaag 
tussen businessunit en holdingdirectie is groot. De klachten vanuit medewerkers 
noodzaken de manager ertoe keer op keer de problemen binnen de directie aan de 
orde te stellen. Maar hoewel in zijn perspectief de oplossing zou moeten liggen in het 
samen bespreken van en werken aan oplossingen en uitwisselen van ieders belangen 
en inzichten, blijft de houding van de holdingdirectie ontwijkend, sturend en verandert 
er weinig.
 Het tweede onderzoek is op verschillende vlakken beter gegaan dan het eerste. 
Het onderzoeksproces is gezamenlijk aangepakt door medewerkers en mijzelf als 
onderzoeker. Samen hebben we nagedacht over de bevindingen en over de manier 
waarop we deze bespreekbaar maken met alle leden van de businessunit. Door met 
voorbeelden te werken hebben we er voor gezorgd dat de bevindingen aansluiten bij 
de belevingswereld van medewerkers en niet meer als ‘academisch’ worden ervaren. 
De begeleiding van de dag hebben we afgewisseld. Het gesprek verliep niet moeizaam 
meer, iedereen werd in gesprek betrokken, relevante vraagstukken zijn besproken en 
er is nagedacht over oplossingen. De reacties naderhand zijn positief. Desondanks 
vraag ik me na afloop van de bijeenkomst verschillende dingen af. Door de omvang van 
de businessunit is draagvlak onder medewerkers voor het onderzoek en gezamenlijk 
delen van inzichten in bijeenkomsten gemakkelijker te bereiken dan in een grote orga-
nisatie. De vraag is of survey feedback in een dergelijke kleine organisatie de meest 
passende methodiek is. Een andere vraag betreft de interpretatie van de bevindingen. 
De leden van de onderzoeksgroep hebben de bevindingen deels al geïnterpreteerd 
alvorens de bijeenkomst plaatsvindt. De gevarieerde samenstelling van de groep en 
het steeds vragen naar herkenning van de voorbeelden en naar eventuele andere 
perspectieven zouden een te eenzijdig en sturend perspectief moeten voorkomen. 
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 Toch vraag ik me af of de groep nu een expertpositie inneemt in de interpretatie van 
de resultaten. De bijeenkomst is effectief, maar tegelijkertijd sturend. De onderzoeks-
groep vervult een sturende rol door eigen voorbeelden in te brengen en specifieke 
vragen te stellen. Aan de andere kant twijfel ik of het mogelijk was geweest vragen te 
bedenken die geen sturend effect hebben. Gegeven de gekozen methodiek van survey 
feedback is een zekere sturing wellicht niet te vermijden. Iedere actor die bijdraagt 
aan de bijeenkomst, vervult een zekere sturende rol. De vraag is of het mogelijk is 
een bijeenkomst te organiseren zonder in zekere zin te sturen, en of we daar wel 
naar zouden moeten streven. Het uitgangspunt van reflectief handelingsonderzoek 
is immers dat alle betrokken actoren, ook onderzoekers een actieve rol spelen in 
onderzoek en interactie. 
 Een ander punt van twijfel is dat we niet alle stakeholders hebben betrokken in het 
onderzoeks- en reflectieproces. De businessunit zou als zelfstandige eenheid functi-
oneren en mijn verwachting bij aanvang van het onderzoek was dat ze daardoor ver 
van de directie van het moederbedrijf zou staan. Toch blijkt de directie een belangrijke 
invloed te hebben op het welslagen van het proces. Zij is doorslaggevend voor de 
goedkeuring van het businessplan en haar instemming is nodig om ruimte te kunnen 
creëren voor de veranderingen en in gesprek te kunnen gaan over vraagstukken met 
de fabriek. De fabriek blijkt een belangrijke invloed te hebben op het succes van de 
veranderingen als leverancier van de produkten. Beide hebben in mijn perspectief 
echter te veel buiten het onderzoeks- en interactieproces gestaan. Achteraf proberen 
om interactie op gang te brengen heeft in mijn beleving niet gewerkt: ons voorstel 
sloot niet aan bij het denken binnen de directie en de fabriek. Veel vraagstukken zijn 
hetzelfde gebleven. Ik vraag me af of de situatie anders was geweest wanneer zowel de 
directie als de fabriek al vanaf het begin onderdeel hadden uitgemaakt in het denk- en 
onderzoeksproces. Wellicht hadden opvattingen dan niet zo ver uit elkaar gelegen. Wel 
hadden we dan al vanaf het begin de steun en inzet van de directie moeten krijgen. Ik 
vraag me af of we die steun zo vroeg in het proces hadden kunnen mobiliseren. Ik zie 
een van de inzichten uit de vorige casestudie bevestigd: al werk je nog zo hard aan de 
oplossing van vraagstukken, zonder de betrokkenheid van externe actoren en de steun 
van de top komt er weinig van de grond.

8.9  Conclusies

8.9.1   Context en aanpak van veranderprocessen in 7 veranderende 
organisaties

Multipele onderzoeksmethoden hebben in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de context 
en aard van de veranderingen, de processen en de problematieken die worden ervaren 
en in perspectieven en perspectiefverschillen op organiseren en veranderen in zeven 
veranderende organisaties. De zeven onderzochte organisaties zijn in de volgorde van 
machts- en planmatige strategieën tot interactieve strategieën en van een sceptisch 
patroon tot en met een innovatief patroon beschreven. Verschillende van de bevindin-
gen uit het surveyonderzoek bleken in de casestudies te worden gereflecteerd. Zo vond 
ik in de case organisaties, evenals in de surveybevindingen, duidelijke perspectiefver-



308

schillen tussen het verandermanagement en de medewerkers. In de volgende paragraaf 
bespreek ik verschillende van deze overeenkomsten en enkele nieuwe inzichten uit de 
casestudies. 

8.9.1.1  Perspectieven en perspectiefverschillen
In bijna alle organisaties zijn perspectieven van medewerkers op veranderingen 
negatiever of gematigder dan perspectieven van verandermanagers. Verandermanagers 
zijn overwegend positief over de eigen veranderaanpak. De enige uitzondering hierop 
vormt het politieteam. Deze inzichten ondersteunen de bevindingen uit de survey. Er 
blijkt ook in de casestudies een verschil tussen ‘espoused theory’ en ‘theory in use’: het 
management is ervan overtuigd dat zij veel aandacht besteedt aan een interactieve en 
gedegen procesaanpak. Medewerkers daarentegen herkennen deze aandacht voor een 
goed aangepakt en interactief proces niet. Alleen wanneer het verandermanagement 
een positie lager in de hiërarchie inneemt, lijken espoused theory en theory in use dich-
ter bij elkaar te liggen. 

8.9.1.2  Organisatiepatroon
Onder de case organisaties is de beheersingsgerichte bureaucratie het meest voor-
komende organisatiepatroon. Zowel het regiopolitiekorps, als de Belastingdienst 
en de ICT-sector van een verzekeringsorganisatie vertonen de kenmerken van de 
beheersingsgerichte bureaucratie. De sociaal-culturele instelling kent overeenkomsten 
met de professionele bureaucratie. Medewerkers werken in hun eigen stadsdeel aan de 
realisatie van eigen locale doelstellingen, daarbij relatief weinig gehinderd door regel-
geving. Binnen het politieteam houdt een relatief geïsoleerde groep zich bezig met de 
veranderplannen. De politie organisatie is relatief sterk gericht op regels en voorschrif-
ten voor het werk en wordt gekenmerkt door een scheiding tussen denken en doen. De 
organisatie wordt gekenmerkt door politiek gedrag, een gerichtheid op het realiseren 
van eigen belangen en spanningen. Medewerkers zijn relatief goed te spreken over het 
werk, de doelen van de organisatie, de cultuur en het leidinggeven. Het perspectief 
op het veranderproces is relatief positief, de uitkomstverwachting en steun en inzet 
is vrij hoog en het veranderproces wordt sterk planmatig aangepakt. Daarmee lijkt de 
organisatie op de arena organisatie. In de verkooporganisatie hebben organisatieleden 
een positief perspectief op de doelen, het werk en de cultuur en het leidinggeven. 
De organisatie is klein en kent een nadruk op een meer soepele structuur en ruimte 
voor autonomie en samenwerking. De aanpak van veranderingen is kleinschalig. Het 
initiatief tot veranderingen ligt bij het businessunit MT en daardoor relatief laag in 
de organisatie. De nadruk ligt op ontwikkeling en ruimte creëren. Dat suggereert een 
adhocratisch patroon. Het patroon van het schade expertisebureau ten slotte is lastig 
te duiden. De strakke structuur en politieke relaties suggereren een arena-organisatie. 
De organisatie gekenmerkt door hoog opgeleide medewerkers en de onduidelijkheid 
rondom veranderingen daarentegen suggereren een kennisorganisatie. 

In overeenstemming met de bevindingen uit de survey gaat het bij de drie beheer-
singsgerichte bureaucratieën en de arena-organisatie om relatief grote overheidsin-
stellingen en financieel dienstverlenende instellingen. Bij elk van de organisaties is 
sprake van een scheiding naar specialismen, een relatief hiërarchische structuur met 
een centrale rol van de top en een grootschalig veranderproces dat wordt ingegeven en 
geïmplementeerd door de top. Ook de professioneel bureaucratische sociaal-culturele 
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instelling voldoet aan de kenmerken zoals uit de survey naar voren kwamen. Ook het 
adhocratische patroon van kleine verkooporganisatie waarbinnen wordt gestreefd naar 
autonomie en samenwerking, komt overeen met de bevindingen uit de survey. Het 
schade-expertisebureau wijkt af van de surveybevindingen door de strijdigheid in een 
strakke structuur binnen een profitorganisatie met hoog opgeleide medewerkers. 

8.9.1.3  Initiatief tot veranderingen
In het regio politiekorps, het schade expertisebureau, de Belastingdienst en de sociaal-
culturele instelling wordt het initiatief tot veranderingen door de top van de organisa-
tie genomen. Binnen de ICT-sector neemt het sectormanagementteam het initiatief tot 
veranderingen. In overeenstemming met de bevindingen uit de survey vinden we onder 
deze organisaties vooral de sceptische veranderconfiguratie. Binnen de verkooporga-
nisatie en voornamelijk het politieteam ligt het initiatief tot verandering lager in de 
hiërarchie. Bij de verkooporganisatie ligt het initiatief tot verdere groei en ontwikkeling 
bij het lijnmanagement. In het politieteam wordt het initiatief tot het ontwikkelen van 
een nieuwe werkwijze en het oprichten van een multidisciplinair netwerk genomen 
door coördinatoren. Hier vinden we de innovatieve configuratie.

Samenvattend wordt in de meerderheid van de case organisaties het initiatief tot 
veranderingen door de top van de organisatie genomen. Hier vinden we een sceptische 
veranderconfiguratie. In enkele organisaties ligt het initiatief tot veranderingen lager 
in de organisatie, in de lijn. Hier vinden we innovatieve configuraties. Deze inzichten 
ondersteunen de bevindingen uit de survey. 

8.9.1.4  Wijze van realiseren van veranderingen 
In het regiopolitiekorps implementeert een door de top geformeerde projectgroep 
het door de top uitgewerkte model. Medewerkers worden daarbij niet betrokken. De 
directie stuurt bij het schade expertisebureau de veranderingen en hoopt een plattere 
structuur te creëren en de communicatie met de rest van de organisatie te verbeteren 
door een nieuwe directiestructuur in te voeren. De 3-hoofdige directie wordt uitgebreid 
met de managers van vier van de vijf productgroepen. Een meer procesmatige manier 
van leidinggeven, coachend en begeleidend leiderschap poogt de directie te realiseren 
door middel van training en opleiding op managementgebied. Een consultant staat 
de directie bij in verdere veranderingen rond het leidinggeven en de communicatie. 
Binnen de Belastingdienst geeft een veranderteam bestaande uit MT-leden leiding aan 
de veranderingen. Het veranderteam schetst in een Contourennota haar visie op de 
toekomstige inrichting van het Belastingdienst regiokantoor. De gedachten in deze nota 
zijn mede ingegeven door luistersessies, themagroepen, gedachtenuitwisseling in een 
opbouwteam bestaande uit het veranderteam, hoofden en plaatsvervangend hoofden 
en periodiek overleg met de vakbondsconsulent. Bij de sociaal-culturele instelling 
werkt de directie veranderingen uit in een blauwdruk voor de nieuwe structuur. Ook 
de implementatie wordt gestuurd door de directie, ondersteund door een consultant. 
Organisatieleden worden betrokken middels conferenties. In de ICT-sector neemt een 
projectgroep bestaande uit MT-leden het voortouw. Hier is meer aandacht voor het 
betrekken van organisatieleden middels werkgroepen. Het perspectief van de project-
groep is echter leidend in de keuze van aspecten waarmee werkgroepen aan de slag 
gaan. In het politieteam is gekozen voor een projectorganisatie. Deze bestaat uit de lei-
dinggevende, coördinatoren, stafleden en adviseurs. Medewerkers worden betrokken in 
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teamdagen. In de verkooporganisatie ten slotte beschrijft het managementteam samen 
met enkele medewerkers de veranderingen in een businessplan. De implementatie en 
sturing vindt vooral plaats door het managementteam. Later in het proces komt daarbij 
meer aandacht voor gezamenlijk met medewerkers verbeteren. 

In overeenstemming met de inzichten uit de survey speelt in de meeste case orga-
nisaties de top of het management de belangrijkste rol in de realisatie van veranderin-
gen, daarbij soms ondersteund door een consultant. Veranderingen worden door de 
top of het management gestuurd en begeleid en soms wordt deze sturing gerealiseerd 
middels het opzetten van een projectorganisatie. Er is relatief weinig aandacht voor 
het betrekken van medewerkers of deze aandacht blijft beperkt tot degenen die deel 
uitmaken van een projectgroep of werkgroepen. In twee (kleinere) case organisaties is 
wat meer aandacht voor het betrekken van medewerkers. Deze aandacht beperkt zich 
tot het betrekken van medewerkers in bijeenkomsten en gezamenlijk nadenken over 
veranderingen.

8.9.1.5  Keuze voor een veranderstrategie 
De veranderstrategie bij het regiopolitiekorps is gebaseerd op een planmatige exper-
taanpak vanuit positiemacht. Er is weinig aandacht voor onderhandeling en geen 
aandacht voor programmatisch veranderen en dialoog. De bijbehorende verander-
configuratie is sceptisch onder medewerkers. Bij het schade expertisebureau lijkt de 
veranderstrategie op een machtsstrategie, maar is weinig planmatig van aard. Ook 
hier is geen aandacht voor dialoog, programmatisch veranderen en onderhandelen. De 
veranderconfiguratie is onduidelijk. Bij de Belastingdienst wordt de planmatige aanpak 
gekenmerkt door de schets in de contourennota. De organisatie van luistersessies en 
het werken met werkgroepen roepen de gedachte van programmatische en onderhan-
delingsstrategieën op. De uitwerking van de veranderingen is voorbehouden aan het 
RMT, waarmee een machtsstrategie wordt gereflecteerd. Binnen de sociaal-culturele 
instelling wordt eveneens een combinatie van programmatische strategieën, machts-
strategieën en planmatige strategieën gehanteerd. Veranderingen worden vanuit de 
top ingegeven hetgeen kenmerken van een machtsstrategie reflecteert. Het werken met 
conferenties wekt de suggestie van programmatische strategieën. De uitwerking van de 
doelen in een blauwdruk voor een nieuwe structuur reflecteert planmatige strategieën. 

Bij de ICT-sector worden medewerkers betrokken in werkgroepen. Er is sprake van 
dialoog, onderhandeling en programmatische manieren van veranderen. Het perspectief 
van de projectgroep bestaande uit managers is leidend in de keuze van thema’s volgens 
een machtsperspectief. Het gehele werkproces wordt beschreven en vervolgens verdeeld 
in deeltaken volgens een planmatige strategie. In het politieteam wordt een combinatie 
van alle veranderstrategieën gehanteerd. Het werken met een model en de sturende 
wijze van implementeren vanuit de lijn en projectgroep reflecteren een planmatige en 
een machtsstrategie. In de werkwijze is aandacht voor het bespreken en leren van de 
methodiek in overleggen en op teamdagen. Daarmee wordt aandacht voor program-
matische strategieën, onderhandeling en dialoog gereflecteerd. In de verkooporganisatie 
combineert de gehanteerde veranderstrategie planmatig veranderen middels het schrij-
ven van een businessplan met onderhandeling over doelen en dialoog en programmati-
sche strategieën door gesprekken met medewerkers aan te gaan over veranderingen en 
mensen te stimuleren om op een andere manier te denken en werken.

In overeenstemming met de surveybevindingen worden de veranderingen in de 
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case organisaties gekenmerkt door een relatief sterk planmatige aanpak. In een aantal 
case organisaties wordt deze strategie gecombineerd met de machtsstrategie. Enige 
uitzondering daarop is het schade expertisebureau. Hier komt geen van de strategieën 
duidelijk naar voren, hoewel we elementen van de machtsstrategie kunnen herkennen. 
In de meeste case organisaties wordt de planmatige strategie gecombineerd met meer 
interactieve strategieën. 

8.9.1.6  Veranderconfiguratie 
Onder de case organisaties overheerst de sceptische configuratie. In lijn met het 
gevonden patroon van de beheersingsgerichte bureaucratie kennen zowel het regio 
politiekorps als de sociaal culturele instelling, de Belastingdienst en de ICT-sector een 
sceptisch patroon. Alleen binnen de sociaal-culturele instelling zou op basis van het 
organisatiepatroon een cynischer of onduidelijk patroon verwacht worden. Sceptische 
configuraties worden veelal gekenmerkt door onduidelijke doelen. Er is veelal sprake 
van een vrij strakke structuur met strakke regels en voorschriften voor het werk. Het 
perspectief op de cultuur en het leidinggeven is matig. Medewerkers ervaren belan-
gengerichtheid en politiek gedrag. De doelen of koers van veranderingen zijn veelal 
onvoldoende helder. Er wordt relatief weinig informatie over veranderingen gegeven. 
Systemen ondersteunen onvoldoende en veranderingen in automatisering verlopen 
moeizaam. De timing van veranderingen wordt als onoverzichtelijk en snel ervaren. Er 
wordt weinig draagvlak voor veranderingen gecreëerd. Veranderingen roepen vaak wat 
spanningen op en de begeleidende rollen van het verandermanagement en de leiding-
gevenden worden matig negatief beoordeeld. De uitkomstverwachting is in sceptische 
organisaties gematigd negatief, evenals de steun en inzet voor veranderingen. 

De veranderconfiguratie bij het schade expertisebureau is moeilijker te duiden. 
Over de organisatie zijn organisatieleden relatief positief, hoewel er een strakke 
structuur, gerichtheid op eigen belangen en politiek gedrag worden ervaren. Over 
veranderingen zijn organisatieleden erg gematigd. Zij zijn nauwelijks op de hoogte van 
de koers van de veranderingen, hebben weinig inzicht in de aard van de veranderingen 
en in de aanpak. Informatie over de veranderingen wordt niet gegeven. Ook de timing 
van veranderingen, het draagvlak, de mate waarin mensen meedenken en -praten en 
de rol van de top worden laag beoordeeld. De uitkomstverwachting en steun en inzet is 
eveneens gematigd. De veranderconfiguratie is vergelijkbaar met de onduidelijke con-
figuratie, hoewel de context politiek van aard is. Dat lijkt strijdig: in zowel de survey 
als in andere case organisaties zien we dat beheersingsgerichtheid in het dagelijks werk 
samenhangt met beheersingsgerichtheid in het veranderproces. Binnen het schade 
expertisebureau daarentegen vinden we beheersingsgerichtheid en politiek gedrag 
wel in het dagelijkse werk, maar niet in het veranderproces. Dezelfde onduidelijkheid 
vonden we in het organisatiepatroon.

Binnen het politieteam en de verkooporganisatie van laad- en lossystemen is de ver-
anderconfiguratie innovatief, hoewel voornamelijk het politieteam ook kenmerken van 
de politieke configuratie kent. De veranderconfiguratie komt daarmee redelijk overeen 
met de organisatiepatronen waardoor deze organisaties worden gekenmerkt: het 
arena- en het adhocratische patroon. Binnen beide organisaties zijn organisatieleden 
over het algemeen tevreden over zowel organisatiekenmerken als kenmerken van het 
veranderproces. De doelen en missie van de organisatie zijn bekend en medewerkers 
staan hier achter. De cultuur wordt relatief positief beleefd en ook de relatie tussen 
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leidinggevenden en medewerkers wordt relatief goed geëvalueerd. Ook zijn organi-
satieleden over het algemeen positief over het werk. In zowel het politieteam als de 
verkooporganisatie is echter sprake van politiek gedrag, gerichtheid op eigen belangen 
en concurrentie die vooral tot uiting komt in de relatie met de top en (andere) externe 
stakeholders. Er is vrij veel inzicht in de achterliggende bedoeling en de koers van de 
veranderingen en er wordt informatie gegeven over veranderingen. De veranderingen 
roepen relatief weinig spanningen op bij organisatieleden en worden niet al te snel 
en onoverzichtelijk gerealiseerd. Organisatieleden vinden dat er draagvlak voor de 
veranderingen wordt gecreëerd. De begeleidende rol van het verandermanagement 
wordt relatief positief beoordeeld, evenals de begeleidende rol van de leidinggevenden. 
De uitkomstverwachting is positief en organisatieleden zijn relatief bereid om zich voor 
veranderingen in te zetten. 

De veranderconfiguraties komen in grote lijnen overeen met de organisatiepatro-
nen. Onder de beheersingsgerichte bureaucratieën vinden we vooral een sceptische 
configuratie. Onder de arena- en adhocratische organisatie vinden we een innovatief 
of innovatief-politiek patroon. Deze inzichten ondersteunen de surveybevindingen. De 
strijdigheid die in het organisatiepatroon van het schade-expertisebureau werd gevon-
den, vinden we eveneens terug in de veranderconfiguratie.

8.9.1.7  Problematiek
Verschillende case organisaties kampen met vergelijkbare problematiek. Bij het regio-
politiekorps bestaat een patroon van overdracht van veranderingen van de top naar 
de medewerkers, maar ook van de top naar de projectgroep. Medewerkers geven aan 
volstrekt niet achter de doelen van veranderingen te staan en hebben een sceptisch 
perspectief op het proces. Zij worden niet bij het proces betrokken. De projectgroep is 
geïsoleerd van de top en neemt daardoor een moeizame positie in. Zowel de top als de 
projectgroep wijzen naar elkaar als aanleiding en oorzaak van problemen. 

Binnen het schade expertisebureau spelen vraagstukken rond de wijze van com-
municeren tussen directie, leidinggevenden en medewerkers. Er is weinig contact 
tussen medewerkers en directieleden, weinig openheid van zaken en de met de directie 
verloopt vooral schriftelijk. De organisatie kent een erg hiërarchische structuur, strakke 
regels en voorschriften voor het werk en een sterke nadruk op controle van het werk. 
De vele voorschriften hinderen volgens medewerkers het flexibel omgaan met klanten; 
deze zouden de organisatie bureaucratisch vinden. Klantcontact verloopt volgens de 
richtlijnen schriftelijk waardoor informele communicatie onmogelijk is. Het verloop is 
groot. De doelstellingen worden als onduidelijk ervaren. Medewerkers herkennen de 
veranderingen niet en leidinggevenden voelen zich onvoldoende bij veranderingen 
betrokken. Het streven naar coachend en begeleidend leiderschap lijkt een strijdigheid 
binnen een context van controle en voorschriften voor het werk. De boodschap vanuit 
de directie is dat er minder sturend en meer coachend en begeleidend zou moeten wor-
den leidinggegeven. De praktijk echter laat zien dat leidinggevenden voorgeschreven 
krijgen hoe zij aan anderen leiding moeten geven.

Ook binnen de sociaal-culturele instelling brengen veranderingen veel commotie 
teweeg en medewerkers staan niet achter de doelen. Zij hebben het gevoel dat hun 
stem niet is meegenomen in veranderingen. Hoewel een aantal van hen in een confe-
rentie is betrokken, herkennen deze medewerkers hun inbreng niet in de gezamenlijk 
geformuleerde doelen. Er bestaat de indruk dat het management niet helemaal eerlijk 
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is. De nieuwe missie wordt als misleidend ervaren. De nieuwe, functionele organisatie-
structuur roept allerlei problemen op in de realisatie van het werk en staat daardoor 
onder medewerkers sterk ter discussie. Hoewel de bedoeling van de veranderingen was 
te komen tot meer zelfsturing, neemt de vraag naar sturing door de leidinggevende 
door de veranderingen toe.

Bij de Belastingdienst is onder medewerkers weinig bekendheid met de bedoeling 
van de veranderingen. Ook hier zien medewerkers het nut en de noodzaak van veran-
deringen weinig in en is er weinig draagvlak. De strakke regelgeving en voorschriften 
voor het werk worden als knellend ervaren en er is angst dat de veranderingen hieraan 
bij zullen dragen. Er wordt een gebrek aan inspraak, communicatie en informatie erva-
ren. Medewerkers geven aan dat de top meer zou moeten luisteren naar hun ideeën en 
daar ook daadwerkelijk iets mee zou moeten doen. Werkdruk en bezettingsproblema-
tiek blijken mede bij te dragen aan het gebrek aan animo. Ook worden er vraagstukken 
rond automatisering en huisvesting aangedragen.

Bij de ICT-sector worden veranderingen door medewerkers eveneens als topdown 
beleefd, ondanks de inzet van werkgroepen. Vooral medewerkers die werkzaam zijn 
aan de ‘voorkant’ van het werkproces en zich met de opdrachten bezighouden, blijken 
te zijn gevraagd deel te nemen aan de werkgroepen. Daardoor ontstond een wat scheve 
verdeling van medewerkers uit verschillende teams over werkgroepen. De visie van 
de werkgroepleden is positiever of minder negatief dan het perspectief van mede-
werkers die geen bijdrage hebben kunnen leveren aan de veranderingen. De nieuwe 
organisatiestructuur is aanleiding tot veel onduidelijkheid. Veel praktische zaken 
zouden nog niet geregeld zijn, taakomschrijvingen zijn niet helder en de juiste mensen 
voor bepaalde werkzaamheden zouden niet meer te vinden zijn. De door de nieuwe 
organisatiestructuur noodzakelijk geworden overdracht van werkzaamheden resulteert 
in overdrachtsproblematiek, samenwerkings- en afstemmingsproblemen en in bureau-
cratisering in processen. Medewerkers ervaren communicatieproblemen over verande-
ringen en een kloof met het MT. Ook ervaren zij een hoge tijds- en werkdruk door de 
veranderingen. De verzakelijking die het gevolg is van het afrekenen op prestaties leidt 
volgens medewerkers tot een negatieve werksfeer. Enkele klanten geven aan de energie 
van de sector te intern gericht te vinden, waar de bedoeling van veranderingen juist 
was om de dienstverlening aan klanten te verbeteren.

Binnen het politieteam leidt een scheiding tussen projectgroep en medewerkers 
er toe dat medewerkers buiten gesprekken over veranderingen vallen. De (regionale) 
stuurgroep bestaande uit de top staat op afstand en is eveneens niet geïncludeerd in 
gesprekken. Er is onduidelijkheid over het perspectief van de regio op de veranderin-
gen. De relatieve isolatie van de projectgroep maakt het mede lastig om de nodige steun 
onder medewerkers, de top en specialistische en ondersteunende afdelingen te mobi-
liseren en tijd en capaciteit te claimen. Regionale en landelijke verplichtingen kosten 
veel tijd en hinderen de veranderingen. Binnen het netwerk van externe stakeholders 
waarmee wordt samengewerkt bestaan samenwerkingsproblemen. Netwerkpartners en 
medewerkers hebben het gevoel dat de politiecoördinatoren hun model voorschrijven 
als oplossing en vinden dat ze te sturend handelen. Deze nieuwe manier van werken 
wordt echter als complex ervaren. Er zijn problemen rond de overdracht van de nieuwe 
werkwijze. Netwerkpartners en medewerkers hebben eigen ideeën en kunnen deze 
onvoldoende kwijt. Mede daardoor delen vooral medewerkers niet het enthousiasme 
van de projectgroepleden. 
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Binnen de verkooporganisatie van laad- en lossystemen (h)erkennen medewerkers 
de noodzaak van de doelen minder dan het managementteam, maar staan er deson-
danks relatief positief tegenover. Zij ervaren echter weinig van de veranderingen en 
worden weinig betrokken in de aanpak. Er is vooral sprake van overdracht van plan-
nen, die resulteert in onduidelijkheid over de aangekondigde veranderingen. Tussen 
verschillende afdelingen binnen de businessunit verloopt samenwerking en uitwisseling 
van informatie moeizaam. De samenwerking met de directie van het moederbedrijf en 
de fabriek wordt als moeizaam ervaren. Een sterke betrokkenheid en bemoeienis vanuit 
het moederbedrijf wordt gezien als te sterk sturend en beperkend in het handelen. 
Monteurs klagen over de wijze van reageren door de fabriek op doorgegeven product-
fouten. Prijsoverdrijving en een inkoopverplichting leveren frustraties op. Pogingen van 
businessunitleden om de frustraties bespreekbaar te maken met de directie van het 
moederbedrijf leveren weinig op. 

Samenvattend laten de inzichten rond problematiek zien dat problemen bij ver-
anderingen vooral liggen in de doelen en aanpak van veranderingen. Veranderingen 
worden over het algemeen ervaren als opgelegd. Er is veelal gebrek aan communicatie, 
inspraak en betrokkenheid en medewerkers staan vaak niet achter de veranderdoelen. 
Een strakke structuur en politiek gedrag blijken eveneens vaak een belemmerende fac-
tor voor veranderingen. Zowel politiek gedrag binnen als buiten de eigen organisatie 
kan een belemmering voor verandering vormen. Bij het regiopolitiekorps en het schade 
expertisebureau blijkt politiek gedrag onder verandermanagers een belemmerende 
factor. In het politieteam en de verkooporganisatie daarentegen ligt de problematiek 
meer bij politiek gedrag in de interactie met en tussen externe stakeholders.

8.9.2  Samenhang tussen verandercontext, aanpak en problematiek
In Tabel 8.1 worden de belangrijkste bevindingen uit de case studies samengevat. In 
de tabel is een verloop zichtbaar van machtsstrategieën naar interactieve strategieën. 
Tegelijkertijd is er een verloop zichtbaar van sceptische configuraties naar innovatieve 
configuraties. Opmerkelijk is de configuratie in het schade expertisebureau. Hier zou 
gezien de context en de veranderaanpak een sceptisch patroon verwacht worden, 
maar komt een onduidelijk patroon naar voren. Cynische patronen werden in de case 
organisaties niet gevonden.
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Tabel 8.1: Verandercontext, aanpak en problematiek in de zeven case organisaties 

Regio politie-
korps

Schade 
expertise 
bureau

Belasting-
dienst 
regiokan-
toor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT sector 
verzeke-
ringsorgani-
satie

Politieteam Verkoop- & 
service 
organisatie 
laad- en los-
systemen

Verander-
configuratie

Sceptische 
configuratie

Onduidelijke 
configuratie / 
Politieke con-
figuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Sceptische 
configuratie

Politiek-  
innovatieve 
configuratie

Innovatieve 
configuratie

Doel Reorganisatie 
van noodhulp

Invoering 
coachend lei-
derschap 
oplossen 
communicati-
een hiëra-
chie- pro ble-
  matiek

Reorganisatie 
gericht op 
verbeteren 
klantgericht-
heid, realisa-
tie resul -
 taat-gerichte 
aanpak, leren-
de organisa-
tie, zelfsturing, 
terugbrengen 
bestuurs-
lagen, collegi-
aal manage -
ment

Structuur-
reorganisatie, 
resultaat-ver-
antwoor-
delijke teams, 
flexibel wer-
ken, kosten-
besparing

Structuur-
reorganisatie 
met als doel 
verbeteren 
dienstverle-
ning 

Ontwikkeling 
nieuwe werk-
wijze, integra-
le veiligheid, 
gebieds-
gebonden 
werken

Algehele ver-
betering en 
groei

Initiatief Korpsleiding Directie Top belasting-
dienst

Directie MT Coördinato-
ren

BU manager

Aanpak Korpsleiding 
en project-
groep

Directie 
Consultant 
(training, 
begeleiding 
directie) 

MT Verander-
team Luister-
sessies

Directie 
Consultant   
MT Con-
ferenties

MT 
Werkgroepen

Projectgroep 
zonder mede-
werkers 
Klankbord-
groep

MT (I)              
MT en 2 
medewerkers 
(II)

Verander-
strategie

Planmatige 
strategie met 
macht

Machtsstra te-
gie

Planmatige 
strategie met 
macht en 
programma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten

Planmatige 
strategie met 
macht en 
programma-
tische ele-
menten

Planmatige 
strategie met 
macht, pro-
gramma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten en 
dialoog

Planmatige 
strategie met 
macht, pro-
gramma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten en 
dialoog

Planmatige 
strategie met 
programma-
tische en 
onderhande-
lingselemen-
ten en 
dia loog

Organi sa tie-
patroon

Beheersing-
gerichte 
bureaucratie

Arena organi-
satie/ Kennis-
organisatie 

Beheersing 
gerichte 
bureaucratie

Professionele 
bureaucratie

Beheersing 
gerichte 
bureaucratie

Arena organi-
satie

Adhocrati-
sche organi-
satie
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Regio politie-
korps

Schade 
expertise 
bureau

Belasting-
dienst 
regiokan-
toor

Sociaal-cul-
turele 
instelling

ICT sector 
verzeke-
ringsorgani-
satie

Politieteam Verkoop- & 
service 
organisatie 
laad- en los-
systemen

Problema-
tiek

- Veran derin-
gen ervaren 
als opgelegd
- Medewer-
kers sterk 
negatief over 
veranderin-
gen en staan 
niet achter 
doelen
- Moeizame 
positie en 
isolatie van 
projectgroep
- Politiek 
gedrag en 
wederzijds 
schuld zoe-
ken door 
projectgroep 
en top

- Gebrek aan 
openheid
- Gebrekkige 
communicatie 
- Onbekend-
heid met 
doelen 
- Strakke 
structuur
- Belangen-
gerichtheid 
directie
- Discrepantie 
verander-
doelen en 
handelen 
directie

- Klachten 
over gebrek 
aan inspraak  
- Onbekend-
heid met 
doelen 
- Gebrek aan 
draagvlak
- Strakke 
structuur in 
werk
- Praktische 
vraagstukken 
rond mensen 
en middelen
- Discrepantie 
verander-
doelen en 
veranderaan-
pak RMT

- Medewer-
kers sterk 
negatief over 
veranderin-
gen en staan 
niet achter 
doelen
- Wantrou-
wen t.a.v. 
directie
- Nieuwe 
structuur hin-
dert realisatie 
werk
- Toegeno-
men vraag 
naar sturing

- Veranderin-
gen ervaren 
als opgelegd
- Kloof met 
MT
- Nieuwe 
structuur hin-
dert realisatie 
werk 
- Over-
drachts- en 
afstem mings -
problematiek
- Tijds- en 
werkdruk
- Negatief 
ervaren 
werksfeer 
door verzake-
lijking 

- Medewer-
kers staan 
niet meteen 
achter doelen
- Afstand tot 
de top / 
stuurgroep
- Belangen-
gerichtheid 
(externe) 
afdelingen
- Mobiliseren 
hulp en clai-
men tijd 
moeilijk
- Hinder door 
regionale / 
landelijke 
‘verplichtin-
gen’ 
- Moeizame 
samenwer-
king in net-
werk
- Klachten 
medewerkers 
en partners 
over sturende 
handelings-
wijze 

- Medewer-
kers ervaren 
weinig van 
veranderin-
gen 
- Onduidelijk-
heid door 
overdracht 
- Moeizame 
samenwer-
king tussen 
afdelingen
- Sturende 
bemoeienis 
top moeder-
bedrijf 
beperkt han-
delingsmoge-
lijkheden
- Politiek 
gedrag tussen 
(externe) sta-
keholder
- Productfou-
ten moeilijk 
bespreekbaar 
te maken met 
fabriek waar-
door frustra-
tie bij mede -
  werkers 

Wanneer we de hiervoor beschreven bevindingen met elkaar combineren, vinden we 
boeiende relaties tussen de configuraties, de gehanteerde veranderstrategie en de 
organisatietyperingen. 

Veranderstrategie en configuratie 
Er is samenhang zichtbaar tussen de veranderconfiguratie en de veranderstrategie. 
Binnen de sceptische configuratie wordt vooral gekozen voor machts- en planmatige 
veranderstrategieën, in enkele organisaties aangevuld met de programmatische strate-
gie. Binnen de kleinere, innovatieve configuraties blijkt meer ruimte voor interactieve 
en planmatige strategieën en speelt de machtsstrategie geen of een minder pregnante 
rol. Uitzondering op het patroon is het schade expertisebureau. Hier zou gezien de 
context gekenmerkt door een strakke structuur, politiek (gedrag) en machtsuitoefening 
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van machtsdragers een politieke of sceptische configuratie verwacht worden waar de 
onduidelijke veranderingsconfiguratie gevonden werd. 

Wanneer machtsstrategieën, planmatige strategieën, programmatische strategieën 
en dialoog worden gecombineerd, kan dit eveneens leiden tot sceptische perspectie-
ven op verandering. Het probleem met een dergelijke gecombineerde aanpak is de 
tegenstelling die er in de combinatie bestaat tussen zeggen en doen, ofwel de espoused 
theory en theory in use. Het verandermanagement beweert aandacht te hebben voor 
dialoog en voor het betrekken van medewerkers in veranderingen, die zich uit in het 
organiseren van luister- of terugkoppelingssessies. In de praktijk blijken dergelijke ses-
sies relatief weinig invloed te hebben op de plannen. Er wordt ondanks perspectiefuit-
wisseling vastgehouden aan de eigen plannen en de voorgestelde aanpak. Klachten van 
medewerkers betreffen in deze organisaties onder meer het voorgeschreven karakter 
van veranderingen en de geringe invloed die er op uit te oefenen is. Hoe meer in de 
case organisaties wordt gekozen voor interactieve veranderwijzen en hoe minder voor 
machtsuitoefening, hoe positiever of minder negatief organisatieleden zijn over de ver-
anderdoelen en het veranderproces. De meest positieve perspectieven vinden we daar 
waar machtsstrategieën relatief afwezig zijn en wordt gekozen voor een aanpak waarin 
interactieve en planmatige strategieën worden gecombineerd. 

Veranderstrategie en organisatiepatroon
De surveybevindingen suggereerden een samenhang tussen organisatiepatronen en 
veranderstrategie. Ook in de case studies kwam een dergelijk patroon naar voren. Een 
bureaucratisch of arenapatroon gekenmerkt door politiek gedrag en een strakke struc-
tuur hangt samen met politiek gedrag in veranderingen, met een strak vormgegeven 
en systematisch gestuurde veranderaanpak en met een machtsaanpak. Evenals in 
de survey geldt dit vooral voor de wat grotere case organisaties en organisatiebreed 
vormgegeven veranderprocessen. Binnen het regiopolitiekorps bijvoorbeeld komen de 
strakke structuur en de politieke relaties bijvoorbeeld tot uiting in een topdown aange-
stuurd veranderproces en een lage steun en inzet voor veranderingen. De grootschalige 
veranderingen bij het regiopolitiekorps, maar ook de Belastingdienst, de sociaal-cultu-
rele instelling en de ICT-sector blijken alle relatief moeizaam te verlopen.

Desondanks blijkt het binnen strak gestuurde of bureaucratische organisaties 
mogelijk om lokaal en vanuit de basis van de organisatie innovatieve initiatieven te 
ontwikkelen, getuige de inspanningen van bijvoorbeeld het politieteam en de ver-
kooporganisatie. De lokaal opgezette kleinschalige veranderinitiatieven gericht op het 
komen tot nieuwe werkwijzen waaraan in deze organisaties wordt gewerkt, worden het 
meest positief geëvalueerd. Hoewel voor het politieteam geldt dat de politie organisatie 
als geheel een relatief strakke structuur en politiek gedrag kent, is er lokaal meer vrij-
heid. De kleinschalige veranderingen worden gekenmerkt door een relatief innovatief 
patroon en ruimte voor interactie middels teamdagen. De verkooporganisatie van laad- 
en lossystemen kent een niet te strakke structuur, relatief weinig politiek gedrag, een 
planmatig aangepakt proces en ruimte voor interactie. Dit wordt gereflecteerd in een 
innovatief patroon. 
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8.9.3  Inzichten in het moeizame verloop van veranderprocessen
Buiten een bevestiging van bestaande inzichten en relaties, bieden de bevindingen uit 
de case studies verschillende inzichten in het moeizame verloop van veranderproces-
sen. 

Klassiek organisatieconcept en perspectief op veranderingen
Organiseren en veranderen wordt in de meeste case organisaties gekenmerkt door een 
scheiding tussen denken en doen volgens een klassiek organisatieconcept, entitatief 
denken en positioneel handelen. Veranderen is geen gezamenlijk leer- en uitwisselings-
proces maar een ‘ding’ dat kan worden ingevoerd. Het gaat om het verlaten van de 
bekende ‘oude’ stabiliteit en het transformeren naar een nieuwe gewenste stabiliteit. 
Verandermanagement is de implementatie van een nieuw ontwerp of van een nieuwe 
werkwijze (Hosking, 1999), (Hosking, 2004; Wierdsma, 1999). In verschillende case 
organisaties werkt de top veranderingen in de werkwijze van medewerkers in het pri-
maire proces uit in voorschriften voor de nieuwe werkwijze. Deze worden vervolgens 
‘overgedragen’ op medewerkers. Als veranderingen vanuit de top worden gestuurd 
op basis van positionele macht en er is gekozen voor een blauwdruk voor de nieuwe 
situatie en implementatie door een projectgroep, dan is het perspectief sceptisch en 
zien medewerkers niet in hoe de veranderplannen bijdragen aan verbetering van hun 
werksituatie. Strakke structuur, voorschriften en regels en politieke relaties gaan samen 
met een moeizaam verlopende samenwerking en moeizame communicatie in het 
veranderproces. 

Rol van consultants en nut van een projectorganisatie
In een aantal case organisaties worden consultants ingezet als experts en kennisdragers. 
In de case organisaties zegt deze betrokkenheid echter weinig over het succes van een 
veranderproces. Consultants adviseren het verandermanagement over de inhoud van 
veranderingen en begeleiden het verandermanagement in de aanpak van het proces. 
Ze dragen bij aan het ontwikkelen van plannen of modellen voor een nieuwe structuur 
of manier van werken en ontwikkelen trainingen om medewerkers de benodigde vaar-
digheden aan te leren. Interactie met medewerkers wordt in enkele case organisaties 
gezocht door conferenties te organiseren of bij te dragen aan teamdagen. Buiten deze 
bijeenkomsten zoeken consultants weinig interactie met medewerkers. Beslissingen 
die na interactieve bijeenkomsten genomen worden, vinden steeds plaats binnen de 
groep van experts: het verandermanagement en de consultants. Uiteindelijk kiest deze 
groep steeds samen voor een blauwdruk, een training of meer dwang om problemen 
op te lossen. In de case studies nemen consultants daarmee een eigenaardige positie 
in binnen veranderprocessen en lijken weinig bij te dragen tot het anders doen van 
dingen. Ze handelen zelf binnen de sturingskaders van het verandermanagement, stel-
len sturend of planmatig handelen niet ter discussie of denken wellicht vanuit dezelfde 
kaders en handelen van daaruit sturend of dwingend. Dat suggereert dat het denken 
en handelen van consultants in de case organisaties past binnen het klassieke orga-
nisatieconcept. Ook het realiseren van veranderingen middels een projectorganisatie 
betekent in de case organisaties niet automatisch dat daarmee een groter draagvlak 
voor veranderingen kan worden gecreëerd onder medewerkers, zoals vaak wordt ver-
ondersteld. Het probleem met projectorganisaties is dat de macht zich verplaatst naar 
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andere stakeholders. Veranderingen zijn wellicht niet meer voorbehouden aan degenen 
met de meeste macht in de top, maar nog steeds beslist een relatief selecte groep en de 
grote meerderheid wordt buitengesloten. De groep neemt daarmee een expertpositie 
in, in plaats van het management. Dat betekent dat vanuit een dergelijke opzet een 
projectorganisatie nog steeds een klassiek organisatieconcept representeert.

De wijze van communiceren en succes van veranderingen 
De wijze van communiceren in de cases is in eerste instantie vooral gericht op het 
verschaffen van informatie over de plannen en op overtuiging van de noodzaak. Het 
werken met de methodiek is dan vooral gericht op het achterhalen van sturingsinfor-
matie. In enkele case organisaties vindt gaandeweg het proces meer uitwisseling over 
veranderingen plaats. Communiceren krijgt een minder sterk overtuigend en informe-
rend karakter en krijgt meer het karakter van gesprek en uitwisseling van meningen en 
ideeën. Naarmate vraagstukken meer bespreekbaar worden gemaakt en er aan oplos-
singen wordt gewerkt, worden verandermanagers en medewerkers langzamerhand 
meer partners in het proces. Topdown voorschrijven van een nieuwe werkwijze blijkt 
met andere woorden bij te dragen aan een moeizaam verloop van veranderprocessen. 
Gezamenlijk exploreren van vraagstukken en uitwerken van plannen daarentegen blijkt 
bij te dragen aan het succes van verandering.

Veranderdoelen, veranderaanpak en weerstand tegen veranderingen
Scepsis, een negatief perspectief en gebrek aan inzet voor veranderingen blijken in 
de case organisaties niet alleen samen te hangen met het perspectief op organiseren 
en veranderen van het verandermanagement, de veranderstrategie en de wijze van 
communiceren. Ook de mate waarin de veranderdoelen van belang worden geacht 
voor verbetering van het werk in het primair proces en de gevolgen van veranderingen 
positief worden beleefd hangt samen met het perspectief op veranderingen. Wanneer 
veranderdoelen bijdragen aan het werk in het primaire proces, er aandacht is voor 
het proces van veranderen en veranderingen op een interactieve wijze worden aan-
gepakt, zijn organisatieleden positiever over veranderingen. Het meest negatief zijn 
medewerkers in organisaties waar veranderingen topdown worden aangepakt volgens 
een machtsaanpak, veranderingen nadelige gevolgen hebben voor het werk van mede-
werkers en zij het nut er niet van inzien. Weerstand tegen verandering blijkt in de case 
studies niet zozeer een psychologische eigenschap van mensen maar hangt samen met 
het handelen van het verandermanagement.  

Structuurreorganisatie en succes van verandering 
Een van de doelstellingen die in de case organisaties een negatief perspectief onder 
medewerkers opriep, is structuurreorganisatie. Reorganisatie van de organisatiestruc-
tuur hangt in de case organisaties samen met een verstoring van het werk in het pri-
maire proces. Een functionele herinrichting van de structuur resulteert in een scheiding 
in taken en disciplines. In de case organisaties betekent dit dat medewerkers verant-
woordelijk worden voor een deel van het werkproces en afhankelijk worden van elkaar 
voor de overdracht van werk. Het gevolg is afstemmings- en overdrachtsproblematiek, 
vertraging in het werkproces doordat medewerkers moeten ‘wachten’ op het werk van 
anderen, irritaties en samenwerkingsproblematiek, eilanddenken en bureaucratisering. 
Bijkomende wijzigingen in taakomschrijvingen resulteren in de case organisaties in het 
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opbreken van bestaande netwerken van werkrelaties. Het gevolg in de case organisaties 
is verwarring en vertraging in het werk omdat de juiste mensen voor bepaalde werk-
zaamheden niet meer te vinden zijn. Medewerkers zijn in deze organisaties uitermate 
kritisch over zowel de nieuwe functionele structuur als de wijze waarop deze tot stand 
is gekomen en het veranderpatroon is sceptisch van aard. Structuurreorganisatie 
gebeurt in de case organisaties vooral door machts- en planmatige strategieën, aange-
vuld door programmatische veranderwijzen wanneer organisatieleden worden betrok-
ken in conferenties en werkgroepen. Medewerkers beoordelen de inspraak als laag.

Discrepantie tussen veranderdoelen en veranderaanpak 
Zelfs wanneer veranderdoelen geen problemen oproepen, kan een discrepantie tussen 
espoused theory en theory in use van het verandermanagement veranderingen belem-
meren en een sceptisch perspectief onder medewerkers oproepen. In verschillende case 
organisaties komt dit pregnant naar voren in een discrepantie tussen veranderdoelen en 
veranderaanpak. Een van de discrepanties is het streven om te komen tot een lerende 
organisatie, terwijl veranderingen overwegend met behulp van planmatige en machts-
strategieën worden aangepakt. Een andere discrepantie is het streven naar coachend 
en begeleidend leiderschap in een context van hiërarchie, controle en voorschriften en 
een door de directie geformuleerd en voorgeschreven veranderproces. Het resultaat is 
een onduidelijk proces. Een derde discrepantie is het streven naar zelfsturing vanuit 
een planmatige aanpak. Dit leidt tot een roep om leiderschap vanuit de medewerkers 
en tegelijkertijd wordt de planmatige aanpak van de veranderingen door medewerkers 
sterk bekritiseerd.   

Rol van externe stakeholders en succes van veranderingen
In sommige case organisaties blijkt de problematiek echter niet in hoofdzaak samen te 
hangen met veranderdoelen, aanpak of communicatie, maar met de buitenwereld, de 
beïnvloedende rol van verschillende (externe) stakeholders betrokken bij verandering. 
Wanneer het initiatief tot veranderingen lokaal wordt genomen en de lijn naar de top 
van de organisatie lang is, blijkt het bijvoorbeeld moeilijk om de benodigde steun, tijd 
en middelen te verkrijgen. Ook is het in deze organisaties lastig om andere afdelingen 
of onderdelen te mobiliseren tot het bieden van hulp. Een onduidelijk perspectief van 
de top van de organisatie speelt in sommige case organisaties een rol in een moeizaam 
verloop van het veranderproces. Gebrek aan tijd en aandacht van de top kan verande-
ringen belemmeren. De top van een organisatie kan veranderingen belemmeren door 
een sterk beperkend beleid te voeren, ingegeven door conjuncturele ontwikkelingen 
en veronderstellingen over hoe met dergelijke ontwikkelingen omgegaan zou moeten 
worden. Overheidsmaatregelen kunnen veranderingen belemmeren door de invloed 
die ze hebben op het primaire proces in overheids- of aan de overheid gelieerde instel-
lingen. In veranderprocessen hebben we met andere woorden te maken met verschil-
lende externe stakeholders, met bepaalde interrelaties met die stakeholders en met 
achterliggende overtuigingen en redenaties van elk van de betrokken actorgroepen 
die interrelaties en beslissingen kunnen beïnvloeden. Deze kunnen in meer of mindere 
mate invloed uitoefenen op het proces en daardoor een belemmerende factor vormen 
in veranderprocessen.
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Betekenis van de inzichten voor veranderprocessen in organisaties
De complexiteit die veranderingen in de case organisaties laten zien, ondersteunt de 
conclusie uit de survey dat entitatieve verklaringen en interventies gericht op slechts 
een of enkele verklarende aspecten niet zinvol zijn. De casestudies onderschrijven het 
belang van een meervoudig perspectief en onderkennen van multipele verklaringen. 
Boeiend in de bevindingen is dat aandacht voor het proces van veranderen en een 
interactieve veranderwijze bijdraagt aan een positief perspectief op veranderen. In 
organisaties waar medewerkers niet achter de doelen van veranderingen staan en 
veranderingen moeizaam verlopen, wordt er vooral systematisch en middels een 
machtsstrategie veranderd. Veranderdoelen die zijn gericht op ontwikkelen, leren 
en nieuwe manieren van werken blijken relatief goed met behulp van ontwikkel- en 
dialoogaanpakken gerealiseerd te kunnen worden. Wellicht vergt veranderen het 
onderzoeken van doelen, vraagstukken en contexten en het hanteren van multipele 
methodologieën passend bij deze doelen, contexten en vraagstukken. Contingentiebe-
naderingen veronderstellen dat geplande verandering voor de hand lijkt te liggen als 
het probleem bekend en niet te complex is en de oplossing binnen handbereik ligt, of 
wanneer er sprake is van crisis en snelle actie nodig is. Geplande verandering ligt vol-
gens dergelijke benaderingen meer voor de hand wanneer er overeenstemming is over 
de aard van de veranderingen. Programmatisch veranderen, onderhandeling en dialoog 
liggen meer voor de hand wanneer er geleidelijke incrementele verbeteringen en 
innovaties gerealiseerd worden. Een professionele omgeving vergt volgens contingen-
tiebenaderingen participatie en onderhandeling terwijl in experimentele omgevingen 
dialoog van belang is (Buelens & Devos, 2004; Boonstra, 2004). De casestudies laten 
echter ook zien dat een complex geheel van verschillende factoren een rol speelt bij het 
moeizaam verloop van veranderprocessen. 

De inzichten uit de case studies suggereren dat in veranderprocessen betrokken 
actoren het proces niet bewust traineren. Ook suggereren de inzichten dat er niet 
bewust wordt gekozen voor een weinig effectieve aanpak. Met een keuze voor een pas-
sender veranderaanpak zijn we er echter nog niet. Lastig te beïnvloeden en veranderen 
factoren, zoals de verandercontext, overtuigingen van betrokken stakeholders in de 
verandercontext en interrelaties tussen stakeholders en in interactienetwerken spelen 
een belangrijke rol. De vraag is welke overwegingen van verandermanagers een rol 
spelen in de keuze voor een veranderaanpak en welke rol verschillende actoren spelen 
in het vastlopen van veranderprocessen. Dergelijke verklaringen hebben tot nu toe in 
de studie ten onrechte een ondergeschikte rol gespeeld. In het volgende hoofdstuk ga 
ik hier nader op in.

8.9.4  Perspectief op onderzoek, rol van de onderzoeker en feedback 
Ten slotte bespreek ik de vraagstukken en inzichten die uit de aanpak van het onder-
zoeks- en survey feedbackproces in elk van de casestudies naar voren zijn gekomen. 
Deze vraagstukken en inzichten zijn gebaseerd op mijn reflecties op de onderzoeksaan-
pak en de methoden van survey feedback die ik in tekstboxes bij elk van de casestudies 
heb beschreven. De inzichten gebruik ik als aanleiding voor het uiteenzetten van ver-
schillende condities voor het werken met de methodiek van survey feedback. Daarmee 
sluit dit deel van de case studies aan bij de reflectieve cyclus van reflectief handelings-
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onderzoek. Ik besluit de paragraaf met een overzicht van ervaringen en condities voor 
het werken met de methodiek van survey feedback. 

Benadering van onderzoek en survey feedback in de 7 case organisaties
In de casestudies valt op dat de vragenlijst in eerste instantie door het management 
wordt gezien als een meetinstrument. Profielen van perspectieven worden dan gezien 
als een ‘foto’ van de huidige situatie waarop sturende activiteiten kunnen worden 
ondernomen. Ook mijn eigen benadering van onderzoek komt in eerste instantie 
meer overeen met een perspectief op vragenlijsten als meetinstrument en bespreking 
van onderzoeksbevindingen als concretisering van vraagstukken waarop activiteiten 
ter verbetering genomen kunnen worden. Reflectie hierop en veranderende inzichten 
naarmate ik verder kom in het onderzoeksproces vormen voor mij aanleiding om na 
te denken over de mogelijkheden maar ook de beperkingen van survey feedback als 
methodiek om complexe veranderprocessen te begrijpen. Daardoor komen er allerlei 
nieuwe vragen op: over de achtergronden van de bevindingen in de survey en over de 
achtergronden van de survey methodiek. Ook rijzen er vragen over de manier waarop 
mensen in organisaties naar de methodiek kijken en de manier waarop ze met de pro-
fielen uit de vragenlijsten omgaan. In Tabel 8.2 zet ik de benadering van onderzoek en 
survey feedback in elk van de 7 case organisaties uiteen.

Tabel 8.2: benadering van onderzoek en survey feedback in de 7 case organisaties

Regiopolitie-
korps

Schade 
expertise 
bedrijf

Belasting-
dienst regio-
kantoor

Sociaal-cultu-
rele instelling

ICT afdeling 
verzekeraar

Politieteam Verkoop- en 
service orga-
nisatie laad- 
en 
lossystemen

Perspectief 
op onder-
zoek

Expertbe-
nadering

Expertbe-
nadering

Expertbe-
nadering 
Leerhulp-
middel

Expertbe-
nadering 
Leerhulp-
middel

Expertbe-
nadering 
Leerhulp-
middel

Expertbe-
nadering (I) 
Leerhulp-
middel (I, II) 
Interactieve 
benadering 
(II)

Expertbe-
nadering (I) 
Leerhulp-
middel (I,II) 
Interactieve 
benadering 
(II)

Rol van de 
onderzoeker

Inhoudelijk 
expert

Inhoudelijk 
expert

Inhoudelijk 
expert / 
Proces facili-
teren

Inhoudelijk 
expert / 
Proces facili-
teren 

Inhoudelijk 
expert / 
Proces facili-
teren

Inhoudelijk 
expert (I)
Proces facili-
teren (I,II) / 
deelnemen 
(II)

Inhoudelijk 
expert (I)
Proces facili-
teren (I,II) / 
deelnemen 
(II)

Feedback Alleen aan 
korpsleiding 
en project-
groep

Alleen aan 
directie

Workshop 
met MT en 
leidinggeven-
den; gemeng-
de groep MT, 
leidinggeven-
den en mede-
werkers

Aan MT; 
gezamenlijke 
conferentie; 
in de teams 

Aan MT; in de 
teams; in 
gezamenlijke 
bijeenkomst 
MT, leidingge-
venden en 
medewerkers

In gezamen-
lijke team-
dagen

In gezamen-
lijke bijeen-
komsten; Aan 
directie
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In de studie is elk van de drie in Tabel 8.2 weergegeven perspectieven op onderzoek en 
feedback aan de orde geweest: 
●   Expertbenadering: de ‘klassieke’ expertbenadering waarin expert onderzoekers een 

‘objectief ’ beeld van de situatie achterhalen en terugkoppelen en survey inzichten 
gebruikt worden als stuurmiddel voor het management;

●   Leerhulpmiddel: de faciliterende benadering of survey-feedback als leerhulpmiddel 
waarin onderzoeksbevindingen worden gebruikt om gesprek op gang te brengen en 
de onderzoeker bij dit proces een faciliterende rol speelt;

●   Interactieve benadering: de interactieve benadering waarin onderzoek wordt 
gedaan in en door processen van zelforganisatie en de onderzoeker deelnemer is in 
het proces van onderzoeken, begrijpen en interacteren.

Er is sprake van een expertbenadering en survey feedback als stuurmiddel wanneer 
managementteam en leidinggevenden de bevindingen interpreteren en (sturende) 
maatregelen ter oplossing van vraagstukken bedenken (Bennebroek Gravenhorst, 
2002a). Een tweede kenmerk is dat er sprake is van een expertopstelling van de onder-
zoeker (zie ook Schuiling, 2001). Vanuit een expertbenadering wordt een objectieve 
foto van de situatie rond het veranderproces gemaakt en teruggekoppeld aan relevante 
stakeholders. De onderzoeker interpreteert zelf de onderzoeksbevindingen of doet dat 
samen met degenen hoger in de hiërarchie waaraan wordt teruggekoppeld.

Een alternatief voor de expertbenadering is een perspectief op onderzoek als 
leerhulpmiddel (Bennebroek Gravenhorst, 2002a). Hierin wordt gebruik gemaakt van 
inzichten van organisatieleden in het uitvoeren van het onderzoek. Onderzoeksbevin-
dingen worden gebruikt om gesprekken over vraagstukken tussen betrokken actoren op 
gang te brengen. De onderzoeker speelt hierin een faciliterende rol. 

De interactieve benadering beoogt om gesprekken tussen werksystemen op gang 
te brengen. In zowel de uitvoering van het onderzoek als in de voorbereiding en de 
bespreking van vragenlijst resultaten worden multipele perspectieven betrokken in een 
interactieve aanpak en opzet. Alle probleemhebbers zoals medewerkers, leidinggeven-
den, MT-leden en externe stakeholders werken samen aan en in onderzoek, terugkop-
peling, interpretatie en betekenisgeving.

Centraal in de keuze voor een specifieke onderzoeksaanpak zou de vraag moeten 
staan welk doel er met de aanpak wordt beoogd. In deze studie staan vraagstuk-
ken rond interactieve betekenisgeving centraal. De doelstelling van de studie is het 
realiseren van interactie en data worden in interactie verkregen. Dat betekent dat het 
perspectief op survey feedback als methode, waarin gegevensverzameling en terugkop-
peling van uitkomsten centraal staan, niet als enig uitgangspunt wordt gehanteerd. De 
vraag is relevant of en hoe interactie kan worden bewerkstelligd en kan bijdragen aan 
oplossing van vraagstukken in veranderprocessen. Perspectieven op survey feedback 
als methodiek, waarin naast gegevensverzameling en terugkoppeling aandacht is voor 
ondersteunende interventies, biedt in het kader van deze studie meer aangrijpingspun-
ten. De nadruk ligt in deze benadering niet zozeer op het doen van onderzoek als wel 
op het realiseren van interactie. Effectief begeleiden van survey feedback vraagt om 
een procesrol, deskundigheid in het begeleiden van interventies en expertise op het 
gebied van surveys. Begeleiden van interventies vergt betrokkenheid bij de organisatie 
die in het expertperspectief op survey-feedback ontbreekt (vgl. Bennebroek Graven-
horst, 2002a). 
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In het navolgende beschrijf ik mijn inzichten uit het werken met de drie wijzen van 
survey feedback en bespreek ik onder welke condities het werken met survey feedback 
in mijn ervaringen het meest succesvol waren.

Expertbenadering
De expertbenadering staat centraal bij het regiopolitiekorps en het schade exper-
tisebureau. Ook bij de andere case organisaties vinden we elementen van de 
expertbenadering terug. In de casestudies merk ik dat het effect van survey-feedback 
beperkt is wanneer de interventie wordt gebruikt als stuurmiddel. Het perspectief op 
de situatie van degenen hoger in de hiërarchie blijft dan centraal staan. Gesprekken 
over de methodiek, de bevindingen, vraagstukken in verandering en oplossingen zijn 
voorbehouden aan een selecte groep actoren uit de hogere hiërarchische posities. Dat 
betekent dat andere actoren buitengesloten worden van interacties. Oplossingen voor 
vraagstukken worden gezocht in het duidelijker vertellen wat de bedoeling is van 
veranderingen. Vanuit een expertbenadering en een perspectief op communiceren als 
overtuigen en informeren wordt er overgedragen in plaats van gecommuniceerd, wordt 
de noodzaak overtuigender gebracht en worden leidinggevenden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid voor realisatie van veranderingen (vgl. Bennebroek Gravenhorst, 
2002a). Een expertbenadering van onderzoek levert daarnaast het risico dat de onder-
zoeker intermediair wordt tussen groepen in de organisatie die niet rechtstreeks met 
elkaar (wensen te) communiceren. Ook impliceert een expertbenadering een zekere 
noodzaak tot het verkopen van onderzoeksbevindingen zoals geïnterpreteerd door 
de onderzoeker en/of management aan betrokkenen (vgl. Bennebroek Gravenhorst, 
2002a). Het risico is dat bevindingen onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld 
van de betrokkenen, zij zich bedreigd voelen door de bevindingen en resultaten 
weerleggen of verwerpen. Interpretatie en presentatie van bevindingen vanuit het per-
spectief van de onderzoeker en het management kan een abstract, academisch karakter 
krijgen en zorgen voor onduidelijkheid en een gebrek aan gehoor onder organisatiele-
den. Het gevolg is vaak een kritische houding onder degenen die niet zijn betrokken 
bij het onderzoek en de interpretatie. Hoewel reflectie op denken en handelen en het 
zoeken naar handelingsalternatieven vanuit een expertbenadering lastig te realiseren 
zijn, is in een van de casestudies gebleken dat een expertopstelling van de onderzoeker 
in de context van een sterk sturende veranderaanpak en negatieve perspectieven van 
organisatieleden een (harde) interventie kan betekenen die kan bijdragen aan het cre-
eren van openingen. Niettemin wordt er geen gesprek aangegaan over de uitkomsten 
met de mensen aan wie gevraagd is wat ze van veranderingen vinden. Evenmin denken 
zij mee over oplossingen. 

Onderzoek als leerhulpmiddel
Een benadering van onderzoek als leerhulpmiddel vinden we bij de Belastingdienst, de 
sociaal-culturele instelling, de ICT-sector, het politieteam en de verkooporganisatie van 
laad- en lossystemen. De casestudies hebben uitgewezen dat, wanneer survey feedback 
wordt benaderd als leerhulpmiddel, onderzoeksbevindingen in bepaalde gevallen de 
dominante logica van sturen en beheersen ter discussie kunnen stellen. Managers gaan 
anders kijken naar het eigen handelen en zoeken naar nieuwe manieren van handelen 
(vgl. Bennebroek Gravenhorst, 2002a). 
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Bennebroek Gravenhorst (2002a) formuleert drie condities voor een effectief gebruik 
van survey feedback: 
1.  afstemming over aanpak survey feedback en achterliggende principes met manage-

mentteam en leidinggevenden;
2.  Uitvoering van een uitgewerkt stappenplan inclusief terugkoppeling naar afdelin-

gen;
3.  Begeleiding van gebruik van de interventie zodat de organisatie zelf vervolgacties 

in gang kan zetten

Deze condities kunnen worden gerealiseerd door:
1. Af te stemmen met betrokkenen over het doel en de aanpak van survey feedback
2.  Survey in te laten vullen door het managementteam, leidinggevenden en medewer-

kers
3. Uitkomsten te bespreken met managementteam en leidinggevenden
4. Terugkoppeling naar afdelingen voor te bereiden met leidinggevende
5. Leidinggevenden uitkomsten in hun afdelingen te laten bespreken

Bevindingen worden in dit stappenplan in de lijn besproken: leidinggevenden bespre-
ken de bevindingen in hun team en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
vervolgacties. De bedoeling van het plan is dat het managementteam nagaat welke 
overkoepelende verbeterthema’s er bestaan. Het uitgangspunt is aansluiting te zoeken 
bij de bestaande wijze van sturing. Het voordeel daarvan is dat deze benadering in 
sterk hiërarchisch georganiseerde organisaties gekenmerkt door een strakke sturing 
een eerste stap kan zijn naar meer interactieve overlegvormen. Feedback in de lijn zal 
hier wellicht gemakkelijker geaccepteerd worden dan direct interactieve benaderingen, 
omdat het minder afwijkt van geldende denk- en handelingspatronen. Daarmee kan het 
ingangen bieden voor het langzamerhand creëren van openheid binnen de geldende 
handelingsregels. Gesprek over en feedback geven op die regels wordt gemakkelijker 
en survey feedback in de lijn zou als eerste stap kunnen bijdragen aan het ter discussie 
stellen van die regels en het zoeken naar handelingsalternatieven (Bennebroek Graven-
horst, 2002a).

De case studies in dit proefschrift hebben laten zien dat onderzoek als leerhulpmid-
del op verschillende manieren bijdraagt aan verandering en het op gang brengen van 
gesprek tussen betrokken actoren. Onderzoek als leerhulpmiddel biedt mogelijkheden 
om het MT, de leidinggevenden en de medewerkers steeds te blijven betrekken bij de 
vraagstukken en het onderzoek. Het maakt verhalen en redenaties achter de onder-
zoeksbevindingen zichtbaar en medewerkers, leidinggevenden en leden van de top 
krijgen meer inzicht in en begrip voor elkaars situatie en perspectief. Onderzoek als 
leerhulpmiddel biedt ook een ingang tot het maken van een inventarisatie van vraag-
stukken. Vraagstukken met betrekking tot de positie en rol van actoren in veranderin-
gen, worden zichtbaar en bespreekbaar. Er kan dieper worden ingegaan op specifieke 
vraagstukken. Samen kan worden nagedacht over de betekenis van de inzichten, over 
verbeteracties en er kan worden gekomen tot gedeelde afspraken met alle betrokkenen. 
In sommige case studies geven leidinggevenden aan dat onderzoek als leerhulpmiddel 
heeft bijgedragen aan het ontstaan van nieuwe inzichten over de vanzelfsprekendheid 
van het niet betrekken van medewerkers. Dat heeft geleid tot de beslissing om met 
medewerkers in gesprek te blijven over veranderingen, de invulling daarvan en over 
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mogelijkheden voor participatie. Anderen geven verschillende voorbeelden van hoe 
teamleden na de bespreking zelf aan de slag zijn gegaan met het werken aan vraag-
stukken.

In vergelijking met de expertbenadering biedt survey feedback als leerhulpmiddel 
een bruikbaar alternatief. Uit de casestudies uit dit proefschrift is echter gebleken 
dat survey feedback als leerhulpmiddel niet altijd leidt tot reflectie op denken en 
handelen. Wanneer de context sterk hiërarchisch van aard is, wordt gekenmerkt door 
perspectieven op communiceren als informeren en overtuigen en er een perspectief op 
onderzoek als meetinstrument bestaat, blijkt onderzoek als leerhulpmiddel te ver bui-
ten het reguliere denken en handelen te liggen. De casestudies illustreren dat betrekken 
van directieleden niet automatisch betekent dat de top daadwerkelijk is geïncludeerd. 
Interactie met de top kan moeizaam verlopen in een streng hiërarchische context en 
een informerende benadering van communiceren. De reguliere handelingswijze en 
het achterliggende denken staan in deze organisaties dermate ver af van interactieve 
benaderingen en daarachter liggende redenaties dat deze niet worden (h)erkend en 
geaccepteerd. Daarnaast is mijn indruk dat ik als onderzoeker binnen een context van 
positiemacht vaak niet in de positie ben om andere en nieuwe benaderingen in te bren-
gen. De interpretatie van bevindingen en voorbereiding van de terugkoppeling zijn in 
expertbenaderingen en bij benaderingen rond survey feedback als leerhulpmiddel vaak 
voorbehouden aan de onderzoeker in samenwerking met een selecte groep hoger uit de 
hiërarchie. Het gevolg is vaak dat bevindingen door niet-betrokkenen minder herkend 
worden, met als gevolg een kritische houding onder degenen die niet betrokken zijn. 
Feedback in de lijn leidt eveneens niet altijd tot werkelijke verandering. In mijn erva-
ring levert feedback in de lijn volgens het stappenplan vijf vraagstukken op:
1.  Feedback in de lijn is lastig als de bestaande wijze van sturing één van de proble-

men is;
2.  Interactie blijft beperkt tot gesprekken binnen bestaande werksystemen (MT en 

leidinggevenden; leidinggevenden en medewerkers);
3.  Leidinggevenden worden te zeer verantwoordelijk gehouden voor oplossing van 

problemen die te maken hebben met interactieprocessen tussen betrokkenen;
4.  Leidinggevenden en onderzoeker kunnen een positie als intermediair innemen 

waardoor interactie tussen MT en medewerkers wordt vermeden;
5.  Er zijn geen mogelijkheden voor wederzijdse directe feedback op denken en hande-

len door actoren uit verschillende werksystemen.

Om interactie tussen werksystemen mogelijk te maken, is er in enkele casestudies een 
zesde stap aan het stappenplan toegevoegd:
6.  MT-leden, leidinggevenden en medewerkers bespreken gezamenlijk inzichten en 

beslissen over voorgestelde acties voortkomend uit bespreking in afdelingen 

Deze zesde stap biedt de kans om werksystemen met elkaar in gesprek te brengen en 
opent mogelijkheden voor directe feedback door betrokkenen. Ook komt de verant-
woordelijkheid voor het realiseren van oplossingen minder bij de leidinggevende te 
liggen en worden onderzoeker en leidinggevende minder in de positie van intermediair 
gedwongen. 
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Interactieve benadering
Kenmerken van de interactieve benadering vinden we bij het politieteam en bij de 
verkooporganisatie van laad- en lossystemen. Wanneer in de beginsituatie blijkt dat 
veranderen meer wordt gezien als gezamenlijk interactieproces, dan is het mogelijk 
om de aanpak van de survey-feedback daarop te laten aansluiten. Feedback vindt dan 
niet noodzakelijkerwijs plaats in de lijn met een centrale rol voor leidinggevenden. 
Feedback volgens een interactieve aanpak is mogelijk wanneer betrokkenen daarvoor 
open staan en bereid zijn er tijd en energie in te steken. Het helpt als een organisatie 
ervaring heeft met veranderen volgens een ontwikkelbenadering. Wellicht draagt ook 
het voorafgaand aan de interventie creëren van een geschikte context bij aan mogelijk-
heden voor een interactieve onderzoeksbenadering. 

Een interactieve benadering werkt niet en vraagstukken worden moeilijk opgelost 
wanneer de onderzoeksgroep een geïsoleerde positie inneemt door een scheiding tus-
sen onderzoekers en stakeholders. In dit geval wordt er binnen de onderzoeksgroep 
een nieuw werksysteem gecreëerd en vinden conversaties over vraagstukken vooral 
plaats binnen dit nieuwe werksysteem. Dat levert dezelfde vraagstukken op als bij 
survey feedback als leerhulpmiddel: er is sprake van een noodzaak tot overtuigen en 
verkopen van onderzoeksbevindingen aan niet-betrokkenen, de feedback levert geen 
nieuwe inzichten en betrokkenen voelen zich bedreigd door onderzoeksbevindingen, 
verwerpen of weerleggen bevindingen en oplossingen of herkennen bevindingen 
niet. De onderzoeksgroep loopt het risico om intermediair te worden en reflectie 
is voorbehouden aan relaties tussen wèl betrokken werksystemen. Een interactieve 
benadering sluit ook niet aan bij een hiërarchische context waarin positiemacht, sturen 
en overtuigen de dagelijkse praktijk betekenen. Ook is een interactieve aanpak niet te 
realiseren als verwachtingen van en opvattingen over onderzoek tussen onderzoeker en 
organisatieleden te ver uit elkaar liggen en het niet lukt om te komen tot overeenstem-
ming over de aanpak. 

Ik wil mijn leerervaringen met een interactieve benadering aan de hand van een 
achttal inzichten naar voren brengen. Een onderzoeksgroep zal altijd in bepaalde mate 
een afstand hebben tot anderen buiten de groep. De condities waarin interactieve 
benaderingen in mijn ervaringen het meest succesvol waren, was wanneer er sprake 
was van: 
1.  afwezigheid van hiërarchie en status binnen de onderzoeksgroep. Ieder brengt 

eigen inzichten en eigen expertise in. De (externe) onderzoeker is gelijkwaardig 
deelnemer in het proces;

2.  een onderzoeksgroep waarin perspectieven van alle betrokken werksystemen of 
probleemhebbers zijn opgenomen; 

3.  onderzoeken van probleemervaring vanuit meervoudige perspectieven. Er is niet 
één probleemdefinitie en het zichtbaar maken van verschillende probleemdefinities 
kan bijdragen aan wederzijds begrip en inzicht in de complexiteit ervan;

4.  contacten tussen de onderzoeksgroep met alle betrokken actoren door bijvoorbeeld 
het houden van bijeenkomsten op voor iedereen toegankelijke plaatsen, een ‘geen 
dichte deuren’ beleid, open stellen van bijeenkomsten en steeds voorleggen van 
vraagstukken aan anderen binnen het werksysteem;

5.  in interactieve sessies werken met praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk 
en van daaruit pas generaliseren;
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6.  samen ontdekken hoe ieders bemoeienis bijdraagt aan het vraagstuk door de causa-
liteit en volgtijdelijkheid van ieders handelen vanuit verschillende probleemervarin-
gen zichtbaar te maken;

7.  doorgaande uitwisseling van perspectieven in een open sfeer waarin directe feed-
back van betrokkenen op elkaars denken en handelen, directe reflectie en direct 
zoeken naar andere denk- en handelingswijzen mogelijk worden;

8.  organiseren van besprekingen met alle betrokken stakeholders gezamenlijk waarin 
aan de bovenstaande condities wordt voldaan. 

De case studies suggereren dat wanneer aan deze condities wordt voldaan, met een 
interactieve aanpak van onderzoek en feedback dialoog tussen alle betrokkenen op 
gang kan worden gebracht. Daarin worden vraagstukken samen onderzocht en wordt 
nagedacht over ieders denken en handelen en de relatie daarvan met het ontstaan en 
de instandhouding van problemen. Organisatieleden bereiden zelf de terugkoppeling 
en bespreking van bevindingen voor en de agenda wordt door de organisatieleden 
zelf bepaald. De vraagstukken die door organisatieleden worden ervaren, zijn leidend. 
Samen wordt nagedacht over de resultaten, samen wordt bepaald wat belangrijk is, 
waar organisatieleden mee aan de slag moeten en hoe zij er mee aan de slag gaan. 
Vanuit meerdere perspectieven wordt naar vraagstukken gekeken en de aanpak maakt 
een praktische en levendige, aansprekende insteek mogelijk die direct raakt aan de 
problematiek. Er ontstaan mogelijkheden voor directe feedback op het denken en 
handelen, reflectie op denken en handelen en discrepanties daarin en kan worden 
gezocht naar handelingsalternatieven. De inzichten uit de case studies suggereren dat 
in kleine organisaties waarin onderling contact tussen betrokkenen gemakkelijker is en 
mensen elkaar gemakkelijker ‘tegen komen’, een interactief perspectief gemakkelijker 
te realiseren is. Desondanks boeit mij de vraag of dergelijke interactieve benaderingen 
in grotere organisaties mogelijk zijn. Ik denk dan niet zozeer aan representatieve groe-
pen bestaande uit actoren uit alle mogelijke hiërarchische lagen als wel aan groepen 
bestaande uit alle actoren of stakeholders die van hoog tot laag en horizontaal in het 
werk op een bepaalde manier van elkaar afhankelijk zijn en bij een bepaald vraagstuk 
betrokken zijn. 

Wanneer aan de bovenstaande condities niet kan worden voldaan, liggen problemen 
vaak dieper en zijn andere interventiemethodieken nodig, ook al staat het management 
open voor interactie. Dat geldt zeker als problemen te maken hebben met sterk sturend 
handelen en fundamenteel verschillende perspectieven. Op de vraag waarom kiezen 
voor andere manieren van handelen zo lastig is, zal ik in hoofdstuk 9 ingaan. 


