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EERSTEE DEEL 

KADERR EN METHODEN 

Hett  eerst e deel van dit boek bestaa t ui t vie r hoofdstukken . Achtereenvolgen s ga ik in op de achter -

gronde nn van deze studie , het theoretisc h kade r en de onderzoeksmethoden . In hoofdstu k 1 bespree k 

ikk  de probleemstelling , de doelstellinge n en het verloo p van de studie . In hoofdstu k 2 zet ik het theoretisch e 

fundamen tt  neer doo r ui t te werke n hoe ik naar organisere n en verandere n kijk . In hoofdstu k 3 

wer kk ik moeilijkhede n in veranderingsprocesse n nader uit en geef ik aan welk e factore n tot succe s leiden . 

Hoofdstu kk 6 begin t met de vrage n die centraa l staan in deze studie . Daarna volg t een uitwerkin g van 

dee methode n die ik vol g om tot beantwoordin g van die vrage n te komen . 
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