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Bijlage 6 

Voorbeelden van narratieven
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Tabel 6.1 Voorbeeld van narratief bij patroon ‘doorzetten’

Deelnemer 
narratief

Narratief

Verandermanager 1: ‘Er is een ‘laissez-faire’ idee bij de mensen’.

Lid OG 135: ‘Waarom denken jullie dat?’

Verandermanager 1: ‘Die gedachte baseren we op wat we in de wandelgangen horen. We hebben er 
nu wel een goed gevoel bij. Het plan van aanpak is rond, het ligt hier voor ons, 
klaar. Dit zal worden herschreven in een goed leesbaar stuk. Het bevat een 
oplossing voor alle problemen die men aangaf. Het hele proces is volledig bot-
tum-up gegaan. Daar is alsnog voor gekozen. We communiceren erg veel terug. 
De trend die is neergezet, die houden we vast. Men zegt dan op een gegeven 
moment na alle informatie: ‘we weten het nu wel’. Deze aanpak is ook volstrekt 
nieuw: terugkoppelen, communiceren. Op een gegeven moment koppel je dan 
zoveel terug dat men zegt: ‘Het is wel goed, begin maar’

Verandermanager 2: ‘Er is ook een kentering bij de ondersteunende diensten zichtbaar: laten we het 
maar doen. We hebben voor 99 procent in beeld gebracht waar iedereen straks 
zit en gevraagd: ‘geef aan welke medewerkers straks beslist niet mee kunnen 
doen’. Het ziet er goed uit in vergelijking met de oude situatie. Er dringt bij de 
mensen door dat er geen weg terug meer is. Eerst leefde er het gevoel van: het 
verwatert wel. Nu hebben we de trein in beweging. Er is geen weg meer terug. 
‘We moeten wel’

Verandermanager 1: ‘Sommige mensen hebben zich ziek gemeld, met de mededeling: ‘als dit ver an der-
ings   proces doorgaat, stap ik op’. Maar dat is maar een kleine groep. Er dringt 
door: ‘het is menens’. Alles komt er, alle nodige middelen. Als we daarmee langs-
komen, wordt er geroepen: ‘kom hier ook eens langs’. Men is nieuwsgierig. Da’s 
ook een teken dat het kentert. In detail moet er nog wel wat gebeuren. Maar de 
afspraak is: we stappen samen op de boot en de boot komt aan. Daar houden 
we aan vast. Het plan staat als een huis. Of we willen het te positief zien, maar 
wij hebben er een goed gevoel bij.’

Lid OG 1: ‘Wat is het doel van de sessies van volgende week?’

Verandermanager 1: ‘We zouden zelf de terugkoppeling doen naar de mensen toe. Dat verhaal kun-
nen we niet gestand houden. We zijn al gewaarschuwd: ‘pas op dat het niet jullie 
probleem wordt maar een organisatieprobleem blijft’. De sessies moeten een 
volledige terugkoppeling worden in topdown formaat, door de top, ondersteund 
door het verandermanagement. Er wordt in detail verteld hoe het verhaal er uit 
ziet door projecteigenaar (naam). (Naam topmanager) neemt dan de microfoon 
over en vraagt commitment aan alle leidinggevenden en die moeten het door-
vertellen aan de medewerkers. Het moet niet meer een verhaal van de top zijn, 
maar moet een (organisatie)breed verhaal worden’.

Lid OG 1: ‘Staat het concept volledig vast, kunnen mensen geen wijzigingen of suggesties 
meer geven?’

Verandermanager 1: ‘Als je de deur op een kiertje laat staan, komt er tocht binnen. Dat is ook wat 
de directie van de NS om zeep heeft geholpen, dus dat laten we niet toe. 
Doorzetten is de beste optie, zal het beste effect hebben, geeft duidelijkheid en 
leidt niet tot gezichtsverlies. In september moeten we gaan draaien en dan komt 
het grootste probleem: dat iedereen gaat doen wat ‘ie moet doen.

35 Lid OG = lid onderzoeksgroep
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Deelnemer 
narratief

Narratief

Verandermanager 2 Naar de medewerkers toe hebben we alles tot in detail besproken. Vanaf de ses-
sies van volgende week is er geen inspraak meer in het plan. Het plan van aan-
pak heeft wel de mogelijkheid om bij te sturen’.

Lid OG 1: ‘Wat verwacht je dat er gaat gebeuren, wat zal het effect zijn van deze aanpak?’

Verandermanager 1: ‘Het enige wat we voorzien is dat mensen zich ziek melden en thuis blijven. Dat 
zijn niet meer dan zo’n 10 tot 15 mensen. Dergelijke dreigementen wil de top 
niet aan dit veranderproces gaan hangen. Maar ik denk dat de medewerkers nu 
een ander beeld hebben dan ze in tijdens het invullen van de vragenlijsten had-
den. Bij de top is wel twijfel. Onze visie is: je mag best wat bijsturen, maar houd 
alsjeblieft het eindplaatje vast.

Verandermanager 2: ‘Deze onderzoeksresultaten zijn voor ons geen reden om het anders te doen. 
De vraag is ‘hoe gaan we het zo goed mogelijk organiseren’. Waar gaat het nu 
daadwerkelijk fout. De problemen zitten bijvoorbeeld bij medewerkers vooral 
tussen de oren. Die problemen stellen over de gehele organisatie gezien. In 
andere organisaties waar eenzelfde proces speelde, hebben ze mensen ingezet 
om de problematiek op te vangen en in te grijpen als dat nodig was. Andere 
taken hadden ze niet. Het bleek bijna nooit nodig om ze in te zetten. Toen werd 
er geroepen: ‘schaf het toch alsjeblieft af ’.

Lid OG 2: ‘Ik krijg een beetje de indruk dat er voor jullie persoonlijke belangen in het spel 
zijn …..’

Verandermanager 1: ‘We hebben geprobeerd te redden wat er te redden viel. Het kwaad was toen al 
geschied. Wat ons betreft is dit, deze aanpassingen, het maximaal haalbare in dit 
proces. Als de top haar ideeën terugtrekt, verliest ze haar gezicht en wordt men 
alleen maar negatiever. Het beste is gewoon doorgaan’.

Verandermanager 2: ‘We zijn bang dat ze de zaak gaan terugdraaien of bepaalde groepen willen gaan 
uitsluiten van de veranderingen en dat dat leidt tot een triomfgevoel bij de men-
sen, zo van: ‘wij hebben gewonnen’. Daar zijn ze toch op uit.

Lid OG 2: ‘Jullie uitspraken over de medewerkers geven de indruk dat medewerkers kwa-
jongens zijn die er allemaal op uit zijn om projecten te laten mislukken, ongeacht 
wat voor project het is’.

Verandermanager 1: ‘Die tegenstellingen heb je hier’.

Verandermanager 2 ‘Waar sta ik dan in de organisatie, hoe geloofwaardig ben ik. Als dat gebeurt, zit 
ik weer in (naam oude werkplek) en hij weer aan de (naam oude werkplek). In 
deze resultaten zit niet wat we de afgelopen maanden allemaal hebben gedaan. 
Er zit een paar maanden werk tussen wat niet wordt meegenomen. Klopt het 
dan nog wel. We hebben een goede aanpak gehanteerd. Wij zijn nu het project 
(naam project), mensen spreken je ook zo aan. Ze komen langs, met vragen, uit 
nieuwsgierigheid naar de plannen en de nieuwe middelen, dat vinden ze interes-
sant’.
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Tabel 6.2: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘creëren van wederzijdse afhankelijkheden’

Deelnemer
narratief

Narratief

Verandermanager 1 ‘Maar, als je wat wilt bereiken, moet je voorop lopen, dus is het wel zo erg? We 
hebben patronen doorbroken zonder er iets voor terug te geven. Ik heb altijd 
gedacht dat dat de bedoeling was, het patroon van ‘de organisatie moet voor mij 
zorgen’ doorbreken’.

Verandermanager 2 ‘Het is lastig om een open gesprek met medewerkers op gang te brengen. 
Mensen vallen stil als je het vraagt. Er wordt in principe wel duidelijk met elkaar 
gepraat, maar feedback geven gaat moeilijk’.

Verandermanager 1 ‘Mensen bedoelen met ‘open communicatie’ dat hen duidelijk wordt verteld wat 
ze moeten doen en wat er gebeurt’.

Lid OG 1 ‘Wat zou er gebeuren met de eigen initiatieven van mensen als je voorschrijft 
wat er moet gebeuren? Je zegt dat je mensen wilt stimuleren, maar nodig je in je 
gedrag daartoe wel uit?‘

Verandermanager 2 ‘Tja, ja, ….. maar dat is wel waar ze zelf om vragen. Is het nou erg dat we ver-
schillende perspectieven hebben?’

Verandermanager/lid 
OG 2

‘Ik vind het wel erg. Ze zeggen zelf dat ze problemen hebben met de aanpak. Dat 
zit de veranderingen in de weg’.

Verandermanager 2 ‘Veel mensen maken de slag niet. We zijn gewoon veel zakelijker, maar we leggen 
de lat niet hoger. We gaan gewoon nu duidelijker zeggen waar het op staat. Soms 
moet je toch gewoon de voortrekkersrol nemen?’

Verandermanager 1 ‘Soms denken we: nu moeten er resultaten komen en laat de talk nu maar even 
zitten. We zijn vooral gefocust op resultaten. Ik accepteer niet dat mensen met 
een houding van ‘Ik kom de dag wel weer door’ hier komen. Leidinggevenden 
zitten tussen 2 vuren in. Als je een slecht nieuws gesprek voert, is het voor ze 
moeilijk om iets te bereiken’.

Verandermanager/lid 
OG 2

‘Laten we in het managementoverleg eens kijken hoe de leidinggevenden dat 
ervaren, die spanning.

Verandermanager 1 ‘Als ik zeg: ‘Dit is de koers’, mogen mijn leidinggevenden de nuances invullen’.

Verandermanager/lid 
OG 2

‘Maar je ziet dat je zelf heel snel gaat en achter je kijkt en roept ‘Waar blijven 
jullie nu’, je kunt niet verwachten dat ze even snel gaan’.

Verandermanager 1 ‘Wanneer is het sturen en wanneer is het kaders aangeven? Als iemand na 2 jaar 
nog niet vakvolwassen is, is mijn geduld op’.

Verandermanager 2 ‘Je brengt ook mensen in gewetensnood. Als iemand bijvoorbeeld een 4 krijgt, 
moet je dat vertellen en iemand voelt zich toch verrast: ‘Ik weet dat ik niet aan 
de eisen voldoe, maar ik ben het niet eens met hoe het gegaan is’.
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Tabel 6.3: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘vermijden van kritiek’

Deelnemer 
narratief

Narratief

Lid OG Leidt in en signaleert dat er geen medewerkers van de ondersteunende afdelin-
gen bij het gesprek aanwezig zijn. De medewerkers geven aan dat de relatie tus-
sen hen en de ondersteunende afdelingen niet goed ligt

Medewerker 1 ‘Er zijn hier veel problemen die we vaak wel hebben besproken met managers, 
maar die problemen zijn nog steeds niet opgelost. De problemen hebben te 
maken met de ondersteunende afdelingen en de relatie met ondersteuners. Er is 
een tekort aan ondersteuners op die momenten dat ze wel nodig zijn’.

Medewerker 2 ‘De ondersteunende afdelingen kunnen bepaalde taken niet aan, wij lossen het 
dan zelf maar op of het gaat mis’.

Medewerker 3 ‘We hebben het idee dat als we er iets van zeggen, wij sneller teruggefloten 
worden. We krijgen de indruk dat de ondersteuning ‘heilig’ is, dat wordt niet 
teruggefloten. Het team valt hierdoor uit elkaar’.

Medewerker 4 ‘Het is lastig om in iets dat goed lijkt, zoals een cursus, energie te stoppen als je 
in je werksituatie problemen ervaart. Het geleerde kun je niet in de praktijk te 
brengen als de situatie op het werk niet is veranderd’.

Medewerker 1 ‘Vroeger namen mensen wel taken van elkaar over. Dat is nu niet meer denk-
baar. Er is nu een gebrek aan mensen en middelen, de voorwaarden voor profes-
sioneel werken zijn niet geregeld’

Medewerker 4 ‘Ik heb het gevoel dat de organisatie een beroep doet op ons eergevoel om al 
het werk toch maar te klaren met de tijd en middelen die er zijn, maar we kun-
nen al het werk nu niet opvangen. Eigenlijk zouden we moeten zeggen ‘sorry’, 
want de randvoorwaarden waaronder wij ons werk zouden moeten uitvoeren 
zijn niet geregeld. We hebben nu noodgedwongen besloten dat het voor ons 
ophoudt als er geen betere ondersteuning en middelen komen’.

Medewerker 5 ‘We moeten steeds meer taken zelf uitvoeren, er treedt taakverzwaring op. Voor 
sommige taken is geen tijd meer, maar daar worden we wel op afgerekend.’

Medewerker 1 ‘We hebben voorgesteld een tussenlaag in te voeren, maar daar was geen geld 
voor’.

Medewerker 1 ‘Wat ook erg lastig is, is dat je te maken hebt met verschillende managers. Het 
managementteam verschilt in visies, ieder heeft een eigen visie. We hebben met 
verschillende managers te maken en daardoor is er weinig eenduidigheid. 
Afstemming is hier heel lastig, als het gaat om problemen zegt elke manager iets 
anders. Het gevolg is onduidelijkheid voor ons’.

Medewerker 4 ‘We zouden ook meer informatie vanuit het management willen, zoals over de 
begroting. We moeten alles registreren, maar wat heeft het voor zin om te regi-
streren als je niet weet waar het geld blijft?.

Medewerker 3 ‘We willen inzicht in hoe effectief ons werk, horen of we het goed doen: De 
directie geeft ons ook geen complimenten voor het werk dat we doen. (naam 
manager) doet dat wel’.

Medewerker 4 ‘De organisatie moet adequaat omgaan met onze problemen. Het management-
team moet ook terugkoppelen wat er in het managementteam is besproken en 
hoe er nu verder gegaan wordt’.

Medewerker 1 ‘Wij zijn oplossingen voor het management aan het bedenken voor de proble-
men, maar dat doen we niet meer. Als er geen oplossing komt voor de proble-
men rond ondersteuning, dan houdt het voor ons op. We willen ‘ja’ of ‘nee’ 
horen en niet ‘Ik doe mijn best’.
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Deelnemer 
narratief

Narratief

Medewerker 5 ‘Aan problemen wordt steeds een positieve draai gegeven, problemen worden 
weggepraat en dat heeft tot gevolg dat wij ons niet serieus genomen voelen’.

Medewerker 3 ‘We zijn bang dat de problemen het samenwerken negatief gaan beïnvloeden’.

Medewerker 1 ‘Er zou een soort ‘tussenlaag’ moeten komen, één vaste persoon die leiding kan 
geven en de ondersteuning moet goed worden geregeld. De eisen aan en verant-
woordelijkheden van de ondersteuning moeten maar eens duidelijk worden 
gemaakt’.
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Tabel 6.4: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘onzekerheid bestrijden middels informeren en 
overt ui gen’

Deelnemer 
narratief

Narratief

Topmanager 1 ‘Medewerkers zijn zich schijnbaar niet bewust van het veranderproces en heb-
ben niet de beleving dat het zou moeten. Het handelen van de individuele afdeli-
gen is daarnaast een vraagstuk. Er is niet goed gecommuniceerd rond de 
veranderingen en de timing ervan was niet goed. Samenwerking vindt schijnbaar 
alleen plaats op directieniveau. De beleving van de mensen zelf is die van de 
organisatie als eilandjescultuur. Er is gebrek aan synergie en de tijd die we erin 
hebben gestoken is verspilde energie. We streven er al jaren naar om de muren 
te slechten. We geven er aandacht aan maar het is een proces in ontwikkeling. 
Maar het zou sneller moeten gaan. Het project van (naam andere topmanager) is 
wel aanzet tot meer samenwerking tussen de productgroepen. We moeten pro-
beren de dwarscommunicatie te bevorderen’.

Topmanager 2 ‘Wat betreft de afdelingen moet het helder zijn dat, als je het bespreekbaar 
maakt, er voor- en nadelen aan verbonden zijn. In de meest praktische zin komt 
het neer op A- en B-opdrachten. Keuzes worden gemaakt op basis van bedrijfs-
belang’.

Onderzoeker ‘Wat vinden jullie van de gedachte om de bevindingen bespreekbaar te maken 
met de organisatieleden?’

Topmanager 3 ‘Als je dit bespreekt gaan mensen zich in allerlei u-bochten wringen maar vinden 
het ook herkenbaar. De kracht is dat je daar op een goede manier mee omgaat’

Topmanager 1 ‘Het kader waarbinnen het opereren van de afdelingen plaatsvindt, daar zit het 
spanningsveld’.

Topmanager 4 ‘Men moet de grens van de eigen competentie opzoeken’.

Topmanager 5 ‘Het heeft ook te maken met de opdrachtgever …’

Topmanager 1 ‘Er zijn allerlei nevenargumenten te bedenken waarom men zich vooral commit-
teert aan het eigen werk’.

Onderzoeker ‘Hoe kijken jullie naar de vraagstukken rond communicatie?’

Topmanager 1 ‘De communicatie van de top naar beneden en in zijn algemeenheid kan verbe-
teren naar meer duidelijkheid, openheid’.

Topmanager 3 ‘Er is een gebrek aan uitspreken van wat men vindt van de cultuur. Hoe maken 
we dit zichtbaar. Binnen de afdelingen vindt men het prachtig, over groepen heen 
wordt er heel anders naar gekeken. Er is een gebrek aan ‘één cultuur’’.

Topmanager 1 ‘Het is een verzameling van disciplines. We moeten kijken wat de gemene deler 
is en de gedeelde waarden’.

Topmanager 3 ‘Kun je de cultuur uitdiepen dan betekent dat versterking van de organisatie’.

Topmanager 5 ‘Wat wij boven doen raakt mensen niet en heeft geen invloed op het werk. We 
zijn driftig bezig met onderdelen, blijkbaar komt dat niet door beneden. Wij den-
ken dat we in ons handelen met dit probleem verbonden zijn. Maar wat kunnen 
wij als directie doen? Een solidair beeld uitdragen van de cultuur naar alle mede-
werkers, over de groepen heen. Wat zichtbaar is geworden, gebruiken om 
onderscheidend vermogen te creëren’.

Topmanager 4 ‘Wij moeten als directie zoeken naar waarden die je kunt binden. Je moet overal 
waarden uitstralen’.
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Deelnemer 
narratief

Narratief

Topmanager 5 ‘Volgens ons hebben we het over de hervorming van de top, de scheiding van 
afdelingen en de functiescheiding en het leidinggevenden. We begrijpen de bevin-
dingen. Wat wij boven doen raakt mensen niet en heeft geen invloed op het 
werk. Maar schijnbaar zien mensen in sommige punten wel verbetering’.

Topmanager 1 ‘De informatie is topdown, van de top naar de leidinggevenden en van de lei-
dinggevenden naar de medewerkers’

Topmanager 4 ‘Wij geven niet het denkraam aan van wat er achter gezeten heeft. Er wordt 
geen achtergrondinformatie gegeven. Het is een koude mededeling dus wordt 
het door de mensen niet gedragen’.

Topmanager 5 ‘Het komt door de communicatie van de top naar de leidinggevenden. We geven 
niet aan waarom iets moet of er een bepaalde beslissing wordt genomen, dus de 
leidinggevende kan het niet goed overbrengen aan de medewerkers. Het oordeel 
of de mening van de top zakt dan weg’.
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Tabel 6.5: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘probleemoplossing hinderen door centraliseren’

Deelnemer 
narratief

Narratief

Medewerker 1 ‘We hebben een systeem nodig waar alle informatie in kan.’

Verandermanager 1 ‘Onze partners zitten op dezelfde golflengte als wij door de gedeelde focus op 
het probleem…’

Medewerker 2 ‘Je zou meer contact met elkaar moeten hebben. Het overleg zou anders moe-
ten.’

Medewerker 3 ‘De kring zou groter kunnen zijn.’

Medewerker 2 ‘We missen bepaalde informatie van partners die je wel nodig hebt.’

Medewerker 4 ‘We hebben geen zicht op wat de partners doen. Het moet terugkomen in de 
systemen. Je moet weten welke persoon waarover gaat.’

Medewerker 5 ‘De ondersteunende afdelingen moeten weten welke afspraken er zijn gemaakt 
met betrekking tot welke zaken.‘

Medewerker 2 ‘Als je een specifiek probleem hebt, is het goed om inzicht te krijgen in de part-
ners, dan moet je contacten kunnen leggen.’

Medewerker 4 ‘Voor problemen moeten we direct informatie kunnen krijgen uit het systeem, 
met de naam van de persoon die je kunt aanspreken.‘

Medewerker 6 ‘Ja, we moeten weten wie welke ondersteuning kan leveren waarvoor.’

Medewerker 5 ‘Ondersteuning zou localer georganiseerd moeten worden zodat je meer ruim-
te houdt voor het werk in het primaire proces’

Medewerker 7 ‘Bepaalde ondersteunende afdelingen worden weggetrokken, gecentraliseerd. 
Die kunnen niet meer de ondersteuning leveren die nodig is.’

Medewerker 2 ‘Er is meer aandacht nodig voor het primaire proces. Meer waardering voor de 
uitvoerenden in de basis. Wat negatief naar voren kwam in het onderzoek was 
de focus van leidinggevenden op hoger niveau op hun eigen positie. In je werk 
kom je signalen tegen, die geef je door maar ze worden op hoger niveau niet 
altijd opgepakt. Het lijkt carrièretechnisch niet handig uit te voeren wat we aan-
dragen. Er wordt niet gezien dat het belangrijk genoeg is om het aan te passen.’

Medewerker 4 ‘Wat willen we? Belangrijk is dat, als je je stem laat horen, er naar wordt geluis-
terd. Dat is een stimulans. Als er geen bericht terugkomt, is dat erg vervelend en 
demotiverend. Je neemt dan niet snel initiatief weer.’

Medewerker 2 ‘Je wilt snel een antwoord op je vragen. De wens van de klant, als je die door-
geeft naar boven via (naam leidinggevende), dan moet er iets mee worden 
gedaan. Je week wordt minder plezierig als er niets gebeurt.’

Topmanager ‘Ik heb concrete aangrijpingspunten nodig. Helder hebben wat jullie verwachtin-
gen zijn. Ik ben hard bezig met de systemen...’

Verschillende mede-
werkers

‘Dat moet je dan ook laten weten!‘

Consultant ‘Je hebt nu dat ieder het voor zichzelf gaat oplossen in plaats van aan te geven 
wat je nodig hebt. Er moet elke keer de nadruk op gelegd worden zodat het niet 
insluimert.’
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Tabel 6.6: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘onvoldoende tijd en capaciteit weten te 
mobiliseren’

Deelnemer 
 narratief

Narratief

Medewerker 1 ‘Sommige dingen zijn positiever’

Medewerker 2 ‘Andere dingen lopen nog steeds lastig, zoals de automatisering. Hebben we 
invloed op I&A?’

Verandermanager 1 ‘Dat is landelijk geregeld ..’

Medewerker 3 ‘Dat moeten we dan wegstrepen. Dat is lastig. Als we er geen invloed op hebben, 
dan moeten we er geen energie in steken’.

Medewerker 4 ‘De werkdruk vind ik herkenbaar’.

Verandermanager 2 ‘Het is een capaciteits-, een planningsprobleem’.

Medewerker 5 ‘Ik denk dat capaciteit wel degelijk een punt van gesprek is’.

Medewerker 6 ‘Ze plannen een aantal dingen tegelijk en je kunt maar op één plek tegelijk zijn’.

Medewerker 3 ‘Is planning echt zo moeilijk? Is er wel eens serieus gekeken naar de planning?’

OR-lid ‘In de hele organisatie is er een plannings- of capaciteitsprobleem. De OR heeft 
het aangekaart en men zou er gericht naar kijken’.

Medewerker 6 ‘Hoe zie je het als manager voor je als je ieder team zijn eigen gang laat gaan, dat 
de planning dat plant?’

Leidinggevende ‘Je hebt je verplichtingen naar de organisatie, die blijven’.

Medewerker 6 ‘Moet je nagaan, wordt er een cursus gepland op dinsdag!’

Verandermanager 1
‘Als je wilt dat de veranderingen een succes worden, moet je je bewust worden 
dat je niet dwarsverbanden gaat doen. We praten wel over problemen, maar 
hebben niet de mogelijkheid om daar invloed op uit te oefenen’.

Medewerker 2 ‘Langzamerhand is (naam manager) één van degenen die aan moeten geven: zo 
gaan we het doen’.

Medewerker 1 ‘Het zou zonde zijn om problematieken die we hier bespreken, te laten varen’.

Verandermanager 2 ‘Er komt een flexteam, dat betekent capaciteit inleveren. Onze ondersteuning 
komt in een pool. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die niet ten goede komen aan 
de veranderingen, omdat het productiewerk is en geen visiewerk’.

Medewerker 1 ‘Kent (naam manager) dit?’

Medewerker 6 ‘Nee’.

Medewerker 1 ‘Had dat niet beter wel?’

Verandermanager 2 ‘(naam manager) kent de problemen wel. Hij zit onder een veel sterkere druk 
dan wij. Hij vraagt zich af hoe hij hier keuzes moet maken. Het gaat ten koste 
van het team en daar loopt hij tegenaan. (naam topmanager) zegt ´een goed pro-
duct verkoopt zichzelf´, toen ik vroeg naar wanneer er keuzes worden gemaakt’.

Verandermanager 1 ‘We hebben de trend ook tegen nu er allemaal prestatiecontracten worden 
afgesloten’.
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Tabel 6.7: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘formaliseren’

Deelnemer 
 narratief

Narratief

Medewerker 1 ‘Je kunt iemand ook niet beoordelen als je iemand een jaar niet ziet. En voor 
sommige dingen heb je toestemming van (naam leidinggevende) nodig’.

Medewerker 2 ‘Ik heb het gevoel dat er meer aandacht is gegaan naar (naam andere afdeling) 
dan naar ons’.

Medewerker 3 ‘Van de vijf dagen was (naam leidinggevende) er vier aan het vergaderen’.

Medewerker 2 ‘Geef dan aan: ‘ik wil wel maar ik kan niet’’.

Medewerker 4 ‘Straks is de locatie nog verder weg en wordt het nog erger’.

Medewerker 1 ‘De intentie voor coachingsgesprekken is al heel wat, maar het moet wel door-
gaan’.

Medewerker 5 ‘Als een project een bepaalde deadline niet haalt, blijft onze deadline wel staan. 
Er zijn vaak diverse afdelingen bij een project betrokken. De tijd voor een pro-
ject voor ons wordt steeds minder, of wordt zelfs negatief. Documentatie komt 
er daardoor helemaal niet. Daar is geen tijd voor. Als je terugkoppelt, zit men in 
een ander project of …. Maar er verandert niets. Wij krijgen het over de schut-
ting gegooid’.

Medewerker 6 ‘Dat is sinds (naam veranderproces) erger geworden’.

Medewerker 7 ‘De top nodigt zichzelf regelmatig uit voor bijeenkomsten, vergaderingen, maar 
hier zien we nooit iemand’.

Medewerker 1 ‘Mensen zijn zelf nauwelijks in staat geweest om deadlines te halen’.

Medewerker 5 ‘Projecten worden door diverse mensen gedaan. Bij de uiteindelijke implementa-
tie wisselt de samenstelling steeds. Vanuit een andere discussie krijg je te maken 
met steeds verschillende mensen. Gevolg is dat je het wiel steeds opnieuw moet 
uitvinden, steeds opnieuw moet beginnen’.

Medewerker 1 ‘Vroeger hadden we meer vaste teams. Toen realiseerde je tenminste wat. Nu 
vind je alles steeds weer opnieuw uit’.

Medewerker 6 ‘Ondersteunende taken zijn in het hele traject niet goed ingevuld door (naam 
veranderproces)’.

Medewerker 5 ‘Het gaat pas beter mits er duidelijkheid komt in waar taken uitgevoerd worden, 
zaken moeten duidelijk zijn, goed belegd’.

Medewerker 2 ‘Wij staan apart, vrij geïsoleerd, zijn een club geïsoleerde mensen. Als zaken ons 
aangaan, dan moeten we wel betrokken worden en dat gebeurt niet’.

Medewerker 4 ‘Ik zit tweewekelijks alleen te werken in het aquarium. Als er calamiteiten 
komen, draai ik er alleen voor op. Dat komt ook doordat er mensen ziek zijn, 
het zit ook een stuk aan de functie vast. Het heeft ook z´n voordelen, men valt 
je niet lastig’.

Medewerker 5 ‘Politiek gedrag zit door de hele sector. (noemt enkele namen andere afdelin-
gen), maar het zijn ook individuen’.

Medewerker 6 ‘Vanuit (naam andere afdeling) worden ons taken opgedrongen terwijl zij met de 
eer gaan strijken. ´Dat is mijn taak niet´. Afschuiven etcetera, dat doen ze’.

Medewerker 1 ‘Een stuk solidariteit van voor (naam veranderingen) is na (naam veranderingen) 
verdwenen. Dat komt door de nieuwe structuur, daardoor werken we op eiland-
jes’.
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Deelnemer 
 narratief

Narratief

Medewerker 7 ‘Mensen worden nu ook ´afgerekend´. Voorheen ging het anders. Was er een cala-
miteit dan ging je er samen voor staan. Vroeger voelden mensen zich geroepen 
om mee te draaien. Nu moet je een hele bureaucratische weg in. Tijd claimen, 
regels etcetera. Daar ben je een dag mee kwijt terwijl vroeger alles snel was 
geregeld’.

Medewerker 6 ‘Nu is het ´dat doe ik niet meer, dat is mijn taak niet meer´’.

Medewerker 7 ‘Normaal gesproken, als je moest starten met een project, dan selecteer je de 
goeie jongens wel’.

Medewerker 6 ‘Niet alleen wij vinden dat. Anderen vinden dat ook’.

Medewerker 4 ‘Het kost tijd en het draait nu nog niet’.

Medewerker 1 ‘(Naam veranderingen) is een log en bureaucratisch gedoe. Het lijkt op (naam 
andere organisatie). Het is zonde dat dat hier gebeurt’.
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Tabel 6.8: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘balanceren tussen sturen en loslaten’

Deelnemer 
 narratief

Narratief

Verandermanager 1 ‘In 2001 is er veel meer voortgang gemaakt. Nu staat het een beetje stil’.

Medewerker 1 ‘Een probleem is dat er tijdens het overleg veel mensen zijn die zich drukken. Er 
zijn mensen die zich van te voren niet voorbereiden en pas tijdens het overleg 
hun notulen lezen. Er is niemand die ze daarop aanspreekt. Er zijn ook veel men-
sen die het wel willen en die het wel voorbereiden. Die worden dan bedankt 
voor hun inzet, maar aan degenen die het niet hebben gedaan, wordt niets 
gezegd. Dat leidt er in de praktijk vaak toe dat degenen die het wel doen, het 
werk toegeschoven krijgen. Dat betekent dat de anderen het niet leren en dus 
steeds meer achterstand oplopen. Er wordt energie gestoken in de mensen die 
wel kunnen en wel willen. De kloof tussen de twee groepen wordt daarmee 
steeds groter. De anderen hebben ook genoeg te doen dus die krijgen het druk-
ker. Jullie zouden moeten controleren wie wel en wie niet op het overleg zijn en 
die mensen er op aan moeten spreken’.

Verandermanager 2 ‘Alle sturingselementen zijn voor de leidinggevende. Die rol heeft de leidingge-
vende mondjesmaat vervuld. Nu komt er een nieuwe leidinggevende. Ik vind dat 
de nieuwe leidinggevende daar aandacht aan moet besteden’.

Medewerker 2 ‘Ik denk dat juist als je mensen verantwoordelijk maakt, het beter gaat. (naam 
leidinggevende)’s actie werkte ook vaak averechts’.

Verandermanager 2 ‘Maar het mag niet vrijblijvend zijn, het is nu te vrijblijvend. Wij zijn niet verant-
woordelijk, wij kunnen hooguit signaleren. Het werkt niet binnen het team als 
wij gaan sturen’.

Medewerker 1 ‘Er zitten ook mensen in het team die het gewoon niet snappen’.

Verandermanager 2 ‘Dat is een coachingsverhaal’.

Medewerker 3 ‘Hebben jullie wel eens geanalyseerd wat de reden is dat bepaalde mensen er 
niet zijn?’

Verandermanager 1 ‘Veel mensen hebben stapels werk’.

Medewerker 3 ‘De leidinggevende zou moeten kijken, wie heeft wat in zijn agenda en hoe lang 
duurt dat en hoe kunnen we het uit die agenda krijgen’.

Medewerker 1 ‘Het zijn altijd dezelfde mensen’.

Medewerker 2 ‘De vraag is ook: mensen vinden dat ze het hartstikke goed doen, maar wat is de 
steun van hun werk voor de veranderingen? Dan weten ze misschien helemaal 
niet dat die niks is’.

Verandermanager 1 ‘Het vrijblijvende zit er nog steeds in. Hoe kunnen we ze zo enthousiast maken 
dat ze het wèl doen?’

Medewerker 2 ‘Ze zijn al enthousiast’.

Medewerker 1 ‘Ik vind dat wij zelf eerst eens de boel, de randvoorwaarden op orde moeten 
krijgen en zelf met de veranderingen moeten gaan werken’.

Medewerker 3 ‘Als je geen voorbereidingstijd hebt, is het ook moeilijk te realiseren’.

Medewerker 1 ‘Leidinggevenden kunnen wel signaleren wie zijn mond nog niet heeft openge-
daan en die mensen zeggen: ‘En nu wil ik jou horen’.

Medewerker 3 ‘Bepaalde medewerkers die er niet toe in staat zijn, krijgen ook nog eens de cru-
ciale taken’.
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Deelnemer 
 narratief

Narratief

Medewerker 2 ‘Maar als je ze dan afstraft, werkt dat averechts’.

Verandermanager 2 ‘Moeten we dan voorgesprekken gaan houden met de mensen waarmee het las-
tig is?’

Meer stemmen ‘Ja, dat kan’.

Verandermanager 1 ‘Je moet het zo zien, als iedereen 50 km per uur moet rijden en de een komt op 
de fiets en de ander met de auto, weer een ander komt lopend, dan heb je een 
probleem’.

Onderzoeker ‘Maar je kunt er toch ook voor zorgen dat degene die met de fiets komt, er een 
motortje op krijgt? Dan heeft ‘ie een Spartamet’.

Verandermanager 1 ‘Ik ga geen energie steken in mensen die toch niet meekomen’.

Onderzoeker ‘Is het niet jouw beeld dat het toch niet werkt, die er voor zorgt dat je er geen 
energie in steekt. Daardoor komen mensen niet mee en dat bevestigt dan weer 
jouw beeld dat het toch niet werkt?’

Verandermanager 1 ‘Ja, dat zou kunnen …’

Verandermanager 2 ‘Wij als leidinggevenden kunnen ook (naam werkdocument) scannen, dat 
bespreken in het overleg en iedereen waarbij het niet goed gaat, die gaan we 
begeleiden. Als het dan niets wordt, is het aan de leidinggevende om beslissingen 
te nemen’.

Onderzoeker ‘Maar is dat dan niet extra bedreigend, krijgen mensen dan niet een stempel?’

Verandermanager 1 ‘Ja… dat ligt er aan hoe je ze benadert’.

Verandermanager 2 ‘Dat moeten we dan ook duidelijk maken naar het team toe’.

Medewerker 2 ‘Maar legt dat er niet weer extra druk op?’

Verandermanager 2 ‘Ik denk dat wij een op een gesprekken moeten gaan voeren met mensen. De 
resultaten uit het onderzoek zijn daarbij handig, want we kunnen rekening hou-
den met wat door mensen als negatief wordt ervaren’.

Onderzoeker ‘Maar dan zijn jullie vooral bezig om vanuit jullie eigen perspectief de resultaten 
te interpreteren in plaats van het gesprek met mensen aan te gaan’.

Verandermanager 2 ‘Dat geeft toch niet? Het heeft voor het overleg ook gewerkt. Als je naar de 
resultaten kijkt, dan zie je dat veel mensen positiever zijn over het overleg’.

Onderzoeker ‘Doe je dan wel recht aan wat ze in de resultaten zeggen over samen bespreken 
van problemen? Als je kijkt naar de resultaten voor dialoog, dan zie je ook dat 
dat erg laag scoort’.

Verandermanager 2 ‘Maar in een op een gesprekken doen we dan ook dialoog. Dat is geen kwestie 
van topdown. We kunnen dan alles bespreekbaar maken’.

Medewerker 2 ‘Maar dan heb je het vooral wel over wat er bij hen niet goed gaat en niet hoe 
het in het team gaat, over de processen waarbij iedereen is betrokken. Je hebt 
het dan alleen over het probleem waar we het net over hadden, dat er mensen 
zijn die niet meekomen’.

Verandermanager 2 ‘Ok, ik ben het er mee eens dat er verwachtingen bij de mensen leven over het 
terugkoppelen van de resultaten. Als je ze vraagt om hun mening te geven dan 
verwachten ze er ook wat van terug’.

Verandermanager 1 ‘Maar de bijeenkomsten die waren vaak zo zonder effect’.

Verandermanager 2 ‘Misschien leggen we te hoge verwachtingen op de bijeenkomsten’.
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Deelnemer 
 narratief

Narratief

Verandermanager 1 ‘Als ik ook kijk naar wat we de vorige keer hadden afgesproken, toen zou ieder-
een per mail zijn reactie geven op de voorstellen. We kregen uiteindelijk maar 
zeven reacties en die waren van een bedroevende kwaliteit. Daar kon je niets 
mee. Ik vraag me af, als we weer een bijeenkomst doen en de mensen dit voor-
leggen of we dan wel zinnige voorstellen krijgen’.

Onderzoeker ‘Uit wat jullie zeggen vraag ik me af of op deze manier de onderzoeksresultaten 
niet alleen als sturingsinformatie worden gebruikt. Daarvoor zijn ze niet bedoeld, 
maar juist om in gesprek te gaan over veranderingen. Bovendien proef ik hier 
dat het de mensen zijn die moeten veranderen, terwijl het bespreken van de 
resultaten met elkaar ook feedback betekent naar jullie als leidinggevenden en 
het gezamenlijk bespreekbaar maken van samenwerking en het veranderproces’.

Verandermanager 2 ‘Maar we nemen dan in de een op een gesprekken ook wel ruimte voor feed-
back naar ons toe. Daar kunnen we het ook over hebben’.

Onderzoeker ‘Toch vraag ik me af of je wel recht doet aan wat de mensen hier zeggen: samen 
veranderen, samen overleggen en samen nadenken’.

Verandermanager 2 ‘Ok, maar dan is het wel goed om, als we hier in een bijeenkomst mee aan de 
slag gaan, een plan klaar te hebben voor het geval er niets uit komt’.

Onderzoeker ‘Maar maak je dan niet dezelfde fout als bij de teamdag waarin er voorstellen 
werden gepresenteerd door de mensen en (naam groep verandermanagement-
leden) vervolgens met eigen voorstellen kwam?’

Medewerker 1 ‘Ja, dan gebeurt er weer hetzelfde’.

Verandermanager 2 ‘Ja, maar daar was het zo dat de mensen eerst werden uitgenodigd om met 
voorstellen te komen en vervolgens werden onze voorstellen gepresenteerd. 
Dat ging toen inderdaad niet helemaal goed, de bedoeling was eigenlijk geweest 
om de mensen er op te laten schieten, ze konden er alle kritiek op leveren. En 
uiteindelijk waren ze zelf ook op hetzelfde gekomen. Bovendien is het goed om 
deze keer daar meteen mee te beginnen en het neer te zetten als: dit is de 
gedachte die wij er als groepje bij hadden. Wat vinden jullie ervan, vinden jullie 
het wat, moet het nog anders’.

Medewerker 2 ‘Ik kreeg toen ik werd uitgenodigd hiervoor de indruk dat we met elkaar zou-
den nadenken over hoe we in een bijeenkomst de resultaten zouden kunnen 
terugkoppelen om daar vervolgens met het hele team te bepalen wat daarvan 
belangrijk is en hoe we er mee aan de slag gaan. Nu krijg ik het gevoel dat de 
bedoeling gewoon is om hier in dit groepje gewoon de problemen te kiezen die 
volgens óns belangrijk zijn en daar alvast oplossingen voor te gaan bedenken en 
die te gaan staan presenteren’.

Onderzoeker ‘Dat gevoel deel ik’.

Verandermanager 1 ‘Maar hoe wil je er dan iets mee bereiken?’

Medewerker 2 ‘Kunnen we niet de mensen laten zien, dit is wat er uit het onderzoek is geko-
men, dit willen we tijdens de bijeenkomst gaan doen, wat vinden jullie ervan, 
waar moeten we het over gaan hebben en hoe kunnen we die onderwerpen en 
problemen met elkaar bespreken en oplossen?’

Verandermanager 1 ‘Ja, dat is een idee’.
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Deelnemer 
 narratief

Narratief

Verandermanager 2 ‘Misschien moeten we ook loslaten dat we met een bijeenkomst een slinger 
geven aan het proces. Misschien moeten we die effectiviteit wel loslaten en 
gewoon met elkaar het er over hebben’.

Medewerker 2 ‘Maar wat noem jij dan effectiviteit? Noem je het dan mislukt als er niet is 
gebeurd wat je wilt en als mensen zeggen in de evaluatie dat het weinig effectief 
is? Dan neem je niet mee wat er daarna allemaal gebeurt, als mensen er over 
gaan nadenken’.

Verandermanager 1 ‘Dat vind ik al effectiviteit, als mensen er over gaan nadenken’.
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Tabel 6.9: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘zelfsturing realiseren door te sturen’

Deelnemer 
 narratief

Narratief

Verandermanager (lid 
OG 1)

‘Voor mij is de vraag: zitten medewerkers op inspraak te wachten?’

Leidinggevende 1 ‘Er zit een groep medewerkers die alles best vindt en alles na-papegaait en er zit 
een actieve groep van 20 procent die wel enthousiast is en mee wil denken’.

Leidinggevende 2 ‘Laten we daar vooral in investeren en ze erbij betrekken’.

Lid OG 2 ‘Wat zou daar juist het gevaar van kunnen zijn?’

Leidinggevende 2 ‘Hoezo?’

Lid OG 2 ‘Nou, wat gebeurt er met de overige 80 procent?’

Leidinggevende 1 ‘Tja, die gaan wel mee, passief’.

Leidinggevende 2 ‘Die hebben er ook helemaal geen zin in, die zijn gewoon 45 plus en hebben de 
mening ‘Laat mij maar gewoon mijn werk doen’’.

Leidinggevende 3 ‘De eerste mogelijkheid is bij de personele toedeling, dat is een gouden kans. 
Het verandermanagement en de leidinggevenden moeten medewerkers op z’n 
minst ‘t idee geven dat ze invloed krijgen’.

Leidinggevende 4 ‘Je moet ze niet het idee geven, je moet ze invloed geven’.

Leidinggevende 2 ‘Ik ben het wel met hem eens dat het heel concreet en tastbaar moet zijn, 
anders kunnen ze er niets mee, blijft het te abstract’.

Leidinggevende 3 ‘Als je kijkt naar dialoog, dan zijn de woorden er wel, de verwachtingen worden 
gewekt bij de werkvloer. Het eerste moment daarvoor was bij de bemensing van 
de werkgroepen. Nu zit bij mensen tussen de oren ‘Zie je wel, ze willen ons er 
niet bij’. Het verandermanagement had al een lijstje klaar. Het gaat mij er om dat 
er dan actie wordt genomen, niet alleen een intentie wordt uitgesproken’.

Leidinggevende 4 ‘Je had er toch mensen bij kunnen betrekken?’

Leidinggevende 3 ‘Ja, maar je merkt uit gesprekken dat dat niet de bedoeling was’.

Leidinggevende 5 ‘Het is geen bewuste strategie geweest’.

Lid OG 3 ‘Waarom doe je daar dan niks mee?’

Leidinggevende 5 ‘Deze organisatie zit zo in elkaar dat je tussen de regeltjes door wel wist dat dat 
niet de bedoeling was..’

Leidinggevende 6 ‘Ja, …… (naam voorzitter verandermanagement) kan wel roepen: ‘Dit is geen 
blauwdruk’. Mensen gaan dan roepen van ‘Zie je wel’, als ze zien wat er gebeurt’.

Verandermanager (lid 
OG 1)

‘Waar komt dat dan vandaan?’

Leidinggevende 5 ‘Ervaringen uit het verleden’

Leidinggevende 6 ‘Je kunt een blauwdruk niet in een iteratief proces weergeven’.

Leidinggevende 3 ‘De toenmalige voorzitter was iemand die uitstraalde ‘Waag het niet..’ Dus 
bracht je het niet in’.

Leidinggevende 5 ‘Hij had het ook altijd over ‘ik’ en niet over ‘wij’, terwijl jullie vanuit de top met 
zijn zessen waren’.

Leidinggevende 4 ‘Wat helpt is communiceren: hoe gaan we het doen, hoe kunnen we het beter 
doen’.
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Deelnemer 
 narratief

Narratief

Leidinggevende 1 ‘Misschien heeft het MT er wel helemaal niet aan gedacht om de medewerkers 
te betrekken’.

Verandermanager (lid 
OG 1)

‘Nou ja, dat hebben we wel gedaan, we hebben 250 mensen betrokken in ver-
schillende kleine clubjes’

Leidinggevende 3 ‘Kennelijk wordt het beleefd ‘werkgroepen, dát gaat om het echie, daar mag ik 
niet in meedoen’.

Leidinggevende 5 ‘Als (naam aanwezig verandermanager) 10 keer per maand zijn gezicht laat zien 
in plaats van één keer had je een heel andere score gekregen, zo simpel gaat dat’.

Leidinggevende 7 ‘Als je zo’n plaatje ziet, is dat dan zorgelijk of valt het mee?’

Leidinggevende 3 ‘Ik denk dat het hetzelfde is als tien jaar geleden, men denkt: de leiding luistert 
toch niet naar ons, het is een ver van mijn bed show’.

Leidinggevende 4 ‘Duidelijk meer betrekken bij het veranderproces geeft ze minder het gevoel 
van topdown’.

Leidinggevende 7 ‘Hebben ze er echt last van?’

Leidinggevende 2 ‘Nee, dat valt wel mee’.

Leidinggevende 1 ‘Als je ze vraagt om voorstellen te doen brengen ze wel wat in maar het hoefde 
niet van ze, de veranderingen’.

Leidinggevende 5 ‘Een x percentage van je tijd als top moet gewoon zijn: op de werkvloer rondlo-
pen, aanschuiven, ze laten vertellen wat er speelt. Als je dat niet doet, wordt de 
afstand alleen maar groter, de ivoren toren’.

Leidinggevende 7 ‘Ik heb al vier jaar een kerstboompje op mijn bureau staan met ballen en nu pas 
viel het (naam lid verandermanagement) op.

Leidinggevende 3 ‘Maar pas op, het moet wel oprecht zijn, ze prikken er zo doorheen en dan draai 
je alleen je verplichte nummertje’.

Leidinggevende 5 ‘Kom gewoon eens een borreltje drinken’.

Leidinggevende 3 ‘Ik vind het moeilijk. Ik weet wel dat ik morgen ga praten met de mensen’.

Verandermanager (lid 
OG 1)

‘Speelt het ook tussen de top en de leidinggevenden?’

Leidinggevende 1 ‘Nee, dat vind ik niet. Ik heb er geen klagen over’.

Verandermanager (lid 
OG 1)

‘Oh nou, ik zie in de resultaten dat dialoog ook bij jullie negatief is’.

Leidinggevende 1 ‘Je moet ook je plek kennen’.



543

Tabel 6.10: Voorbeeld van narratief bij het patroon ‘interactie vermijden’

Deelnemer 
 narratief

Narratief

Onderzoeker Hoe zit het met de vorige vraag: moet je als directie beslissingen nemen of doe 
je het met elkaar.

Topmanager 1 Het is geen probleem om bij elkaar te komen.

Topmanager 2 Het is actueel, herkenbaar, zit ook in andere delen van de organisatie.

Topmanager 3 Ik zie veel overeenkomsten, dus we kunnen met elkaar aan de slag.

Lijnmanager Er zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar aan de slag te gaan.

Topmanager 2 Maar we moeten verder, hebben niet de keuze om er lang bij stil te staan.

Topmanager 1 Ik heb een probleem. Ik ben bang dat men zegt: oplossingsrichtingen zijn er wel, 
maar een oplossing?

Lijnmanager Denk je niet dat wij heel veel bereikt hebben?

Topmanager 2 Jullie hebben een kennisvoorsprong. Als je dit nu zomaar plompverloren doet, 
gaat het niet goed.

Topmanager 1 Ze zeggen daar ‘klootzakken’, jullie zeggen ‘als we het met elkaar bespreken, 
wordt dat open’. Misschien gebeurt dat, misschien ook niet.

Topmanager 2 Jullie lopen voorop met deze manier van dingen bespreekbaar maken. Daar 
moet wel rekening mee gehouden worden. Anderen hebben geen ervaring. Gaat 
(naam afdeling) dan niet de hoofdtoon voeren?
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Tabel 6.11: Voorbeeld van narratief bij patroon ‘interactie vermijden’

Deelnemer 
 narratief

Narratief

Medewerker afdeling 1 Als er door een andere afdeling een project wordt afgerond, moet er soms al 
meteen die middag iemand van ons achteraan om onvoorziene problemen op te 
lossen. Dat kost ons geld terwijl het net opgeleverd is. Dat gaat nu wel iets beter. 
Als je meer achtergrondinformatie hebt, kun je duidelijker maken aan de 
opdrachtgever wat er aan de hand is.

Medewerker afdeling 1 Hoe kunnen we dat doen? Door bij elkaar te gaan zitten, degenen die zich met 
die problemen bezighouden.

Medewerker afdeling 1 En projectoverdracht. Wie vanuit (naam afdeling 2) moet dat doen? (Naam mede-
werker) vanuit onze afdeling, want die heeft er het meest mee te maken.

Medewerker afdeling 3 We moeten weten wat waardevolle informatie is voor de opdrachtgever. Dat 
moet je in een dossier kunnen opzoeken. Dan kan iedereen er bij. Alles opslaan 
wat er aan de hand is.

Leidinggevende Dan gaat er wel weer een stuk communicatie verloren.

Medewerker afdeling 3 Overdracht moet er wel zijn.

Leidinggevende Het is ook goed om er met elkaar over te praten. Over de overdracht kun je 
prima praten. Over wat is er nodig aan informatie en materiaal, wat is de historie, 
die info moet beschikbaar zijn.

Medewerker afdeling 1 Het zijn vaak eenvoudige dingen die zelfs niet eens te achterhalen zijn.

Leidinggevende Is er begrip voor elkaar?

Medewerker afdeling 1 Je zegt het wel …

Medewerker afdeling 1 Het begint bij de (naam derde afdeling), die moet iets doen.

Medewerker afdeling 3 Een hekel aan elkaar speelt soms wel mee. Je hebt soms het gevoel dat ze iets 
niet voor je willen doen.

Leidinggevende We moeten begrip meer stimuleren.

Medewerker afdeling 3 .. een inventaris maken van de knelpunten en dan samen werken aan oplossingen.

Medewerker afdeling 1 Het zit er meer in dat je het niet snel boven water krijgt en je vindt toch ook je 
eigen werk belangrijker.

Medewerker afdeling 1 We spreken elkaar niet aan, dat is moeilijk. Dat doen we veel te weinig.

Medewerker afdeling 3 Je zegt te weinig: ik heb het echt nodig. Het gebeurt te weinig dat je een beroep 
op een ander doet.

Medewerker afdeling 1 Ik vind het niet nodig.

Medewerker afdeling 1 Coöperatieve samenwerking is er wèl.

Leidinggevende Als je je irriteert en niets zegt, ben je helemaal niet eerlijk.

Medewerker afdeling 3 Je moet iets doen om het heen en weer geloop te beperken. Als je iets niet kunt 
vinden, moeten er goede systemen zijn om het te vinden. Dan hoef je niet naar 
een ander.


