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ACHTERGRONDE NN V A N DE STUDIE 

INLEIDIN G G 

Maandelijkss verschijnen nieuwe boeken, artikelen en onderzoeksverslagen over organisatie-

verandering.. Wetenschappers met diverse sociaal-wetenschappelijke achtergronden, organisatie-

adviseurs,, consultants, interne adviseurs, trainers en goeroes vertellen hoe zij denken over 

organisatiess in verandering, wat zij hebben geleerd, onderzocht en ervaren. De grote belang-

stellingg voor het onderwerp komt naar mijn idee voort uit de vele invalshoeken van waaruit 

veranderingg kan worden benaderd en vanuit het belang ervan voor bedrijven en instellingen. 

Organisatieveranderingg is een thema waar economen, psychologen, politicologen, sociologen, 

bestuurskundigen,, communicatiewetenschappers en vele anderen zich mee bezighouden. 

Zijj  richten zich op eigen vraagstukken en benaderen vergelijkbare vraagstukken op hun 

eigenn manier. Veranderingsprocessen in organisaties starten om uiteenlopende redenen. 

Somss is verandering nodig om te overleven en is de huidige situatie onhoudbaar. Veel vaker 

wordenn veranderingsprocessen gestart om problemen op te lossen of om problemen te voor-

komen. . 

Hett vraagstuk waar ik mij mee bezighoud is waarom veranderen lastig is. Deze brede 

vraagg wordt in deze studie afgebakend door te focussen op een bepaald soort veranderings-

processenn en op een bepaald soort organisaties. Ik richt mij op ingrijpende veranderingen in 

middelgrotee organisaties. Dergelijke veranderingen hebben als doel het functioneren van die 

organisatiess op een groot aantal punten te veranderen en te verbeteren. Het vertrekpunt van 

dezee studie is mijn verwondering over de spanning tussen theorie en praktijk. Onze organisatie-

kundigee en veranderkundige kennis heeft zich sinds het begin van de negentiende eeuw 

enormm uitgebreid. Op papier weten wij veel over verandering van en in organisaties. In de 

praktijkk verlopen veranderingsprocessen vaak moeizaam. Directeuren, leidinggevenden, 

medewerkerss en adviseurs merken dat dagelijks. Daarom wil ik in deze studie nagaan wat 

veranderenn in de praktijk lastig maakt. De manier waarop ik die vraag benader wordt bepaald 

doorr {met name) systeemtheoretische inzichten over het functioneren van organisaties en 

doorr veranderkundige inzichten uit (met name) de ontwikkelingsbenadering over de aanpak 

enn het verloop van veranderingsprocessen. 

Tenn eerste onderscheidt deze studie zich van andere studies door de combinatie van 

organisatiekundee en veranderkunde. Mij n vraag gaat over verandering. Verandering vindt 

plaatss in organisaties en daarom is de combinatie relevant. Problemen proberen te begrijpen 

doorr te kijken naar kenmerken van een organisatie én van het veranderingsproces is relatief 

ongebruikelijk.. Een tweede kenmerk is dat ik perspectieven van verschillende betrokkenen in 

kaartt breng. Dat sluit aan bij een brede manier van kijken naar problemen. Over het algemeen 

iss in veranderingsprocessen het perspectief van (top)managers leidend. Tegelijk vragen veel 

veranderingsprocessenn een gezamenlijke inspanning van directie, leidinggevenden en mede-

werkers.. Daarom wil ik weten hoe alle betrokkenen over de situatie denken en nagaan wat 

verschillenn in perspectief betekenen. Een derde kenmerk is dat ik problemen in een veranderings-
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process probeer te begrijpen in het licht van de aanpak van dat proces. Het systematisch beoor-

delenn van de effectiviteit van de wijze waarop veranderingsprocessen worden gestuurd, gebeurt 

betrekkelijkk weinig. Een vierde kenmerk is dat ik tegelijkertijd met het onderzoeken van 

problemenn in veranderingsprocessen een methode ontwikkel om die problemen bespreekbaar 

tee maken en aan te pakken. Ik probeer te achterhalen onder welke voorwaarden survey-feed-

backk tot versterking van een veranderingsproces leidt. Ten slotte is een vijfde kenmerk dat ik 

reflecteerr op de rol die ik vervul in de zes veranderingsprocessen die in deze studie aan bod 

komen.. Die reflectie is vooral van belang voor de methode-ontwikkeling en heeft betrekking 

opp onderzoek doen in veranderende organisaties. 

Ditt eerste hoofdstuk schetst de achtergronden van deze studie. In paragraaf 1.2 werk ik de 

probleemstellingg uit door aan te geven waar ik mij op concentreer als ik kijk naar moeizaam 

verlopendee veranderingsprocessen. Paragraaf 1.3 begint met een afbakening van het onderzoeks-

domein.. Dan bespreek ik de wetenschappelijke, maatschappelijke en methodologische doel-

stellingen.. In paragraaf 1.4 schets ik de verandering in de manier waarop ik onderzoek doe 

inn de zes cases. Daarin is een verschuiving te zien van academisch onderzoek, naar praktijk-

onderzoekk en actieonderzoek. In paragraaf 1.5 licht ik de opbouw van dit boek toe. 

1.22 PROBLEEMSTELLING : 
ORGANISATIE SS VERANDEREN MOEIZAA M 

Hett centrale probleem waar deze studie zich op richt is het moeizame verloop van veranderings-

processenn in middelgrote organisaties. Zulke processen leiden vaak tot andere resultaten dan 

vooraff  waren gepland en regelmatig starten nieuwe projecten voordat eerdere goed zijn afgerond. 

Ookk komt het voor dat veranderingen voortijdig worden afgebroken of een langzame dood 

sterven.. Deze problematiek is in de academische literatuur goed beschreven. Beer, Eisenstat 

enn Spector (1990b) laten bijvoorbeeld zien waarom een programmatische aanpak niet tot 

veranderingg leidt. Pettigrew, Ferlie en McKee (1992) geven vele voorbeelden van de barrières 

diee institutionele verandering met zich meebrengt en Kotter (1996) wijst op fouten die leiders 

vann veranderingen geneigd zijn te maken. Boonstra (1994) bespreekt redenen voor het 

mislukkenn van organisatieherontwerp. Child en Loveridge (1990) beschrijven de problemen 

diee zich voordoen bij automatiseringsvraagstukken en Burger (1992) bij decentralisatie en 

verzelfstandiging.. Dergelijke voorbeelden laten zien dat veranderingsvraagstukken die in 

veell  organisaties spelen lastig zijn op te lossen. 

Eenn uitwerking van dit centrale probleem levert drie invalshoeken op die ten grondslag 

liggenn aan de opzet van deze studie. Ten eerste valt op dat geboden verklaringen voor de 

geschetstee problematiek vaak aspectmatig zijn en uit een weinig samenhangende visie op 

organiserenn en veranderen voort lijken te komen. Sinds de opkomst van de veranderkunde 

halverwegee vorige eeuw zijn vele oorzaken voor moeizaam verlopende veranderingen uitgebreid 

inn kaart gebracht. Al vanaf de jaren zestig wordt weerstand van leidinggevenden genoemd 

(ziee bijvoorbeeld Watson, 1969). Later zijn bureaucratie, rigide organisatiecultuur en 

gebrekkigee communicatie eveneens als belangrijke boosdoeners aangemerkt (Fruytier, 1994; 

Klein,, 1996; Mintzberg, 1983; Schein, 1992). Niet veel auteurs brengen dergelijke boosdoeners 

mett elkaar in verband of integreren organisatiekundige en veranderkundige kennis in een 
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analysee van problemen in veranderingsprocessen. Hierdoor worden oorzaken onvoldoende 

begrepenn en wordt voorbij gegaan aan de dynamiek van verandering in organisaties. 

Tenn tweede wordt bij het zoeken naar verklaringen of oplossingen voor de geschetste 

problematiekk meestal vanuit het perspectief van managers geredeneerd. Zowel academici die 

zichh met organisatie- en veranderkunde bezighouden als organisatie-adviseurs en andere 

consultantss richten zich vooral op hogere managers en verandermanagers (change agents). 

Hardyy en Clegg (1996) stellen dat in de meeste literatuur de belangen van het hogere management 

gelijkk worden gesteld aan de belangen van de organisatie en dat de belangen van andere groepen 

inn de organisatie over het algemeen te weinig aandacht krijgen. Dit is zichtbaar in bekende 

boekenn over organisatieverandering (cf, Conner, 1993; Kotter, 1996; Pfeffer, 1992). 

Achterflappenn en voorwoorden richten zich expliciet op managers: hoe blijven of worden zij 

succesvol,, hoe moeten zij leiding geven aan verandering, hoe halen zij het meeste uit de mensen 

inn hun organisaties en zo voort. Veelal hebben deze boeken net als adviesrapporten een voor-

schrijvendd karakter, regelmatig zelfs in de zin van een recept of lijsten met do's and don't's. 

Geringee aandacht voor andere belanghebbenden in organisaties dan hogere managers 

beperktt het draagvlak voor verandering en staat verbreding van het veranderingsproces in de 

organisatiee in de weg. Voorgeschreven oplossingen bevatten over het algemeen weinig kennis 

enn ervaring van medewerkers en verhinderen dat mensen in de organisatie eigenaar worden 

vann de verandering. 

Tenn derde zijn veel oplossingen gericht op het inhoudelijke aspect van veranderingen en 

niett op het proces dat tot die veranderingen leidt. Pettigrew (1987, p. 5) spreekt in dit verband 

vann een preoccupatie met de content-outer context van verandering waardoor inner context 

enn processes die met het veranderen te maken hebben geen of weinig aandacht krijgen. Een 

greepp uit de populaire oplossingen voor bedrijven om bij te blijven of problemen op te lossen 

inn de jaren negentig levert pakkende termen als Total Quality Management en Business 

ProcessProcess Redesign. In zulke oplossingen komen de procesmatige aspecten van verandering 

beperktt aan bod. Er wordt bijvoorbeeld beschreven wat kwaliteitsverbetering inhoudt, welke 

criteriaa moeten worden gesteld, wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt en wat de benodigde 

aanpassingenn in de organisatie zijn. Daarbij horen een vaststaand stappenplan en invoerings-

traject.. Het volgen daarvan moet leiden tot een verhoogde kwaliteit van de dienstverlening en 

goedkoperee productie. Vervolgens doen zich allerlei problemen voor doordat onvoldoende is 

nagedachtt over de vraag hoe bij de verandering wordt omgegaan met structurele en culturele 

consequenties,, welke belangen daarbij in het geding komen, en op welke wijze organisatieleden 

bijj  het proces worden betrokken. Het volgen van stappenplannen en andere ontwerpmatige 

benaderingenn gaat uit van een lineair proces van verandering, terwijl de praktijk laat zien dat 

veranderingenn vaak grilli g en onvoorspelbaar verlopen (Boonstra & Van der Vlist, 1996). 

Ingrijpendee veranderingen vragen veel begeleiding en gerichte sturing van het proces. Bij gebrek 

aann aandacht hiervoor worden inhoudelijk goede ideeën uiteindelijk niet of moeizaam 

gerealiseerdd (Beer, 1988; De Bruijn, Ten Heuvelhof, & In 't Veld, 1998). 

Dee Organization Development benadering (zie ook § 2.6 en verder) besteedt juist veel aan-

dachtt aan het procesmatige aspect van veranderingen. In deze benadering staat de lange termijn 

effectiviteitt van de gehele organisatie en van individuele medewerkers centraal. Verandering 

wordtt bewerkstelligd door toepassing van kennis uit de gedragswetenschappen. Belangrijke 
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waardenn zijn lerend vermogen, gebruik van kennis en ervaring van medewerkers en steun 

vann de top van de organisatie. De benadering besteedt veel aandacht aan sturing van het 

veranderingsprocess en aan interventies gericht op het verbeteren van organisaties en teams. 

Vann der Vlist (1993, p. 15) stelt dat daarbij vooral voor een culturele invalshoek wordt gekozen. 

Eenn punt van kritiek op deze benadering is dat organisatie-ontwikkeling niet noodzakelijk 

tott structurele verandering leidt en dat de beginfasen veel tijd in beslag nemen (Boonstra & 

Vann der Vlist, 1996). 

Figuurr 1.1 geeft de probleemstellingvan deze studie eenvoudig weer. Het centrale probleem 

staatt links in de figuur en de drie gezichtspunten op het probleem staan rechts. 

Aspectmatig ee visi e op oorzake n 

Veranderinge nn in organisatie s verlope n moeizaam Perspectie ff  managemen t staat centraa l 

 Sturin g op inhou d en volgen s vastgesteld e stappe n 

Figuu rr  1.1 Probleemstellin g 

Dee elementen in de uitwerking van de probleemstelling zijn verschillend van aard. Het 

centralee probleem is dat veranderingen in organisaties moeizaam verlopen. De constatering 

datt verklaringen hiervoor veelal aspectmatig zijn, leidt tot de vraag hoe in deze studie naar 

organisatiess en verandering wordt gekeken. Deze kwestie komt uitgebreid aan de orde in 

hoofdstukk 2 en 3 als ik de theoretische achtergrond van deze studie bespreek. Kort gezegd is 

mijnn visie dat bij onderzoek naar organisaties in verandering moet worden vermeden om 

situatiess aspectmatig te benaderen, bijvoorbeeld als een structuur- of cultuurprobleem, als 

voortkomendd uit weerstand van mensen of uit onzekerheidsreductie, of uit politiek handelen 

enn behartiging van eigenbelang. Het gaat mij erom relaties tussen aspecten van organisaties 

énn aspecten van veranderingsprocessen te achterhalen en te begrijpen. 

Dee constatering dat het managementperspectief op problemen in organisaties meestal 

centraall  staat, heeft te maken met macht en politiek. Beslissingen in organisaties, ook als het 

gaatt om verandering of daar onderzoek naar laten doen, worden genomen door het management. 

Mij nn veronderstelling is dat juist het verschil tussen het managementperspectief en perspectieven 

vann andere belanghebbenden een belangrijk knelpunt vormt in veel organisaties. Daarom is 

hett relevant om verschillende perspectieven in kaart te brengen en te zoeken naar manieren 

omm deze bij elkaar te brengen. 

Tenn slotte geeft de constatering dat het grootste deel van veranderingsprocessen wordt 

gestuurdd op inhoud en volgens vaste stappen aan hoe in de praktijk verandering wordt 

gerealiseerd.. Mij n veronderstelling is dat de complexiteit van verandering gerichte aandacht 

voorr de inrichting van het proces vraagt. Daarom wil ik nagaan hoe in de praktijk invulling 

wordtt gegeven aan processturing en wat de effecten daarvan zijn. 
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AFBAKENIN GG VA N HET ONDERZOEKSDOMEI N EN 
DOELSTELLINGE NN VA N DE STUDIE 

Inn deze paragraaf zet ik eerst kort uiteen wat ik onder ingrijpende verandering versta en 

opp welk soort organisaties ik mij richt in deze studie. Daarna komen de wetenschappelijke, 

maatschappelijkee en methodologische doelstellingen aan bod. 

Ingrijpend ee veranderinge n in middelgrot e organisatie s 
Bedrijvenn en instellingen zijn steeds meer in beweging en proberen hun flexibiliteit te vergroten om 

aann eisen van de markt te blijven voldoen, zij willen klantgerichter werken om hun dienst-

verleningg te verbeteren en proberen kosten te verlagen. Veelal ligt de aanleiding voor verandering 

inn de relatie tussen organisatie en omgeving. Diverse indelingen zijn opgesteld om de aard 

vann veranderingen te karakteriseren. Zo wordt met betrekking tot de aanleiding een onder-

scheidd gemaakt in veranderingen met een anticiperend en reactief karakter (Nadler & 

Tushman,, 1986) om aan te geven of het initiatief tot veranderen in de organisatie ligt of dat 

hett een reactie is op bijvoorbeeld een crisissituatie. Kanter, Stein en Jick (1992) maken een 

onderscheidd tussen evolutionaire en revolutionaire verandering, waarmee zij het tempo aan-

duidenn waarin het proces zich voltrekt. Tempo is eveneens van belang in het onderscheid tussen 

continuee en episodische verandering dat Weick en Quinn (1999) maken. De termen geplande 

enn ongeplande verandering (French & Bell, 1995) geven aan of er sprake is van opzet of toevallig-

heid.. Incrementele en fundamentele verandering (ibid.) geven de mate van verandering aan. 

Incrementelee verandering betreft kleine aanpassingen in het functioneren van een organisatie. 

Fundamentelee verandering, in termen van Levy en Merry (1986) second-order change, vindt 

plaatss op verschillende niveaus, kent meerdere dimensies en raakt de kern van een organisatie. 

Keuningg en Eppink (1990) onderscheiden strategische, tactische en operationele veranderingen, 

waarmeee zij aangeven dat verandering op verschillende niveaus in een organisatie kan plaats-

vinden.. De omvang van een verandering hangt hiermee samen en geeft aan of de verandering 

eenn gehele organisatie betreft of een gedeelte ervan. Kern van deze onderscheiden is de 

impactt die de verandering op de organisatie heeft. 

Ingrijpendee veranderingen in middelgrote organisaties vormen het onderwerp van deze 

studie.. Ingrijpend wil zeggen dat de veranderingen consequenties hebben voor de strategie, 

structuur,, cultuur, technologie en bedrijfsprocessen van een organisatie. Er is dan sprake van 

eenn veranderingsproces met fundamentele gevolgen voor een hele organisatie of second-order 

change.change. Dergelijke veranderingen kennen strategische, tactische en operationele aspecten en 

betreffenn over het algemeen de gehele organisatie. Een crisissituatie en andere vormen van 

reactievee verandering zijn zeker ingrijpend, maar niet het onderwerp van deze studie. 

Hierr gaat het om proactieve veranderingen die als doel hebben om met dezelfde medewerkers 

hett functioneren van de organisatie op een groot aantal punten te verbeteren. Een verdere 

afbakeningg van het onderzoeksgebied betreft de grootte van de organisaties waarop ik mij richt. 

Err is gekozen voor middelgrote organisaties met minimaal 100 en maximaal 500 medewerkers. 

Dee redenen om te focussen op ingrijpende veranderingen in middelgrote organisaties zijn 

voorall  van methodische aard. De studie is opgezet als een meervoudig case-onderzoek waarin 

mett een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden gegevens worden verzameld. 
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Tenn eerste levert het onderzoeken van zes ingrijpende veranderingen rijk materiaal met 

interessantee mogelijkheden voor onderlinge vergelijking. Voorwaarde voor die vergelijking is 

datt het soort veranderingen en de omvang van de organisaties redelijk overeenkomen (cf. Yin, 1994; 

Vann der Zwaan, 1990). Op de opzet van het onderzoek en de gebruikte methoden wordt nader 

ingegaann in hoofdstuk 4. Ten tweede is goed overzicht over de organisatie en de veranderingen 

vann belang om de complexe situaties in de afzonderlijke cases te analyseren. Bij organisaties van 

1000 tot 500 medewerkers verwacht ik dat overzicht te kunnen verkrijgen en de doelstellingen 

vann deze studie te realiseren. Ten derde is de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve 

methodenn lastig uit te werken in grotere organisaties. Het houden van interviews met een 

representatieff  deel van de medewerkers wordt dan een zeer tijdrovende activiteit, evenals het 

verwerkenn van vragenlijsten met gesloten en open vragen. 

Wetenschappelijk ee doelstellinge n 
Mett deze studie beoog ik de complexiteit van ingrijpende verandering beter te begrijpen 

doorr bestaande kennis over organiseren en veranderen samen te brengen en door nieuwe 

inzichtenn te verwerven. Hiertoe is een drietal wetenschappelijke doelstellingen geformuleerd 

diee aansluiten bij de uitwerking van de probleemstelling. 

Dee eerste wetenschappelijke doelstelling is kennis die bestaat over problemen bij veran-

deringg samen te brengen tot een coherent beeld van belemmeringen die zich voordoen in 

veranderingsprocessen.. In dat verband gaat speciale aandacht uit naar de moeilijke positie 

vann het middenkader. Ik denk dat er onvoldoende begrip bestaat voor de situatie waarin leiding-

gevendenn terechtkomen wanneer ingrijpende veranderingen spelen terwijl deze groep vaak 

eenn cruciale rol speelt in de vertaling van de verandering naar de werkvloer. De tweede doel-

stellingg richt zich op het in kaart brengen van perspectieven van verschillende belanghebbenden 

tenn aanzien van hun organisatie en de veranderingen. Uitgangspunt daarbij is dat het perspectief 

vann managers belangrijk is. Daarnaast vind ik het nodig om kennis te nemen van perspectieven 

vann andere belanghebbenden en wil ik mogelijkheden verkennen om deze perspectieven 

samenn te brengen. De achterliggende gedachte daarbij is dat gebrek aan inzicht in de 

verschillendee perspectieven een aanzienlijke belemmering vormt. Daarom gaat speciale aandacht 

uitt naar de relatie tussen overeenkomst in perspectief en steun voor de verandering. Ten derde 

will  ik in kaart brengen hoe de aanpak van de verandering samenhangt met de effectiviteit 

vann het proces. Het idee is dat alleen sturen op inhoud onvoldoende is wanneer een organisatie 

ingrijpendee veranderingen doormaakt. Gerichte aandacht voor het verloop van het proces is 

dann eveneens van belang. Naast het onderzoeken van de aanpak wordt speciaal gekeken naar 

hett gedrag en de beoordeling van verandermanagers. Zij zijn belangrijke spelers en ik wil 

latenn zien hoe de beoordeling van deze groep bijdraagt aan het verloop van de verandering. 
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Puntsgewijss zijn de drie doelstellingen: 

 samenbrengen van kennis die bestaat over problemen bij verandering tot een coherent 

beeldd van belemmeringen die zich voordoen in veranderingsprocessen 

 in kaart brengen van perspectieven van verschillende belanghebbenden ten aanzien van 

hunn organisatie en de veranderingen 

 verkennen van de relatie tussen de aanpak van veranderingen en de proceseffectiviteit 

Daarnaastt gaat speciale aandacht uit naar drie subdoelstellingen: 

 verhelderen van de moeilijke positie van het middenkader in ingrijpende veranderingsprocessen 

 de relatie beschrijven tussen overeenkomst in perspectief van verschillende belanghebbenden 

enn steun voor de verandering in de organisatie 

 tonen hoe de rol van verandermanagers samenhangt met het verloop van een veranderings-

proces s 

Figuurr 1.2 geeft de relatie weer tussen de uitgewerkte probleemstelling en de doelstellingen. 

Linkss staan de elementen van de probleemstelling. Bij deze drie gesignaleerde problemen zijn 

driee doelstellingen geformuleerd die in deze studie worden nagestreefd. Deze centrale doel-

stellingenn staan in het midden van de figuur. Rechts staan de drie subdoelstellingen die aan-

gevenn welke onderwerpen speciale aandacht krijgen binnen de centrale doelstellingen. 

Aspectmatig ee visi e op 

oorzake nn van moeizam e 

verloo pp veranderinge n 

Samenbrenge nn kenni s tot 

coheren tt  beeld van 

belemmeringe n n 

Verheldere nn moeilijk e 

positi ee middenkade r in 

veranderingsprocesse n n 

Perspectie ff  managemen t 

staatt  centraa l 

Tonenn samenhan g rol 

verandermanager ss met 

verloo pp veranderin g 

Figuu rr  1.2 Uitgewerkt e probleemstellin g en wetenschappelijk e doelstellinge n 

Maatschappelijk ee doelstellin g 
Kortt gezegd is de maatschappelijke doelstelling die ik met deze studie nastreef verbetering 

vann het verloop van ingrijpende veranderingen in organisaties. De meeste mensen die werken 

doenn dat in organisatorisch verband. Veel organisaties bevinden zich in een veranderings-

proces,, hebben dat onlangs afgerond of gaan ermee beginnen. Hierboven is aangegeven dat 

veranderenn lastig is voor bedrijven en instellingen. Het realiseren van de wetenschappelijke 

doelstellingenn is maatschappelijk relevant omdat dat de mogelijkheid biedt tot: 

 het leveren van een bijdrage aan het effectief inrichten van veranderingsprocessen door 

eenn mogelijkheid te bieden om knelpunten in kaart te brengen en het aandragen van 

oplossingsrichtingenn voor problemen 

Perspectieve nn verschillend e 

belanghebbende nn in kaart 

brenge n n 

Relatiee beschrijve n tusse n 

overeenkoms tt  in perspectie f en 

steunn voor veranderin g 

Sturin gg op inhou d en volgen s 

vastgesteld ee stappe n 

Verkenne nn relati e tusse n 

aanpakk veranderinge n en 

proceseffectivitei t t 
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Ikk geef invulling aan deze bijdrage door het ontwikkelen van praktisch bruikbare hulp-

middelenn en inzichten (zie ook de methodologische doelstelling hierna). Met deze hulp-

middelenn en inzichten kunnen organisaties zich verder bekwamen in het veranderen door 

knelpuntenn in kaart te brengen en daar met verschillende belanghebbenden over te spreken. 

Inn een open gesprek staan de diverse perspectieven op het veranderingsproces ter discussie en 

kann een leerproces op gang komen om de aanpak te verbeteren. Zo lijk t de maatschappelijke 

relevantiee vooral te bestaan uit een 'pedagogisch' getinte bijdrage gericht op het tot stand 

brengenn van een dialoog tussen belanghebbende partijen in organisaties. Met deze studie beoog 

ikk meer dan dat. Inzicht in de redenen waarom veranderen lastig is, helpt bij het denken over 

hoee het beter kan. Het is wenselijk dat organisaties zich bekwamen in veranderen. Mensen 

bestedenn immers een groot deel van hun tijd aan werken en het is prettiger werken in organisaties 

diee op een doordachte manier met verandering bezig zijn. 

Dee cases in deze studie zijn illustratief wanneer het gaat om de maatschappelijke relevantie. 

Zijj  dienen als herkenningspunt voor bedrijven en instellingen die zich in een ingrijpend 

veranderingsprocess bevinden. Daarnaast laten zij zien wat manieren zijn om met problemen om 

tee gaan, hoe onderzoek een bijdrage kan leveren aan het versterken van een veranderingsproces 

enn hoe binnen organisaties perspectieven en belangen bespreekbaar kunnen worden gemaakt. 

Dee maatschappelijke relevantie kan eveneens vanuit economisch gezichtspunt worden 

bekeken.. Organisatieverandering kost veel geld en vraagt grote inspanningen van mensen. 

Hett is lastig na te gaan hoeveel bedrijven en instellingen jaarlijks uitgeven aan veranderings-

processen.. In ieder geval maakt alleen de omzet van organisatie-adviesbureaus duidelijk dat 

err grote bedragen mee zijn gemoeid. Het CBS telde in 1996 ongeveer 12.000 bureaus met een 

omzett van ruim 3 miljard gulden (bron: Rabobank, Cijfers & Trends '98/'99). Het is zaak om 

datt geld goed te besteden en om de inspanningen van adviseurs en van mensen in veranderende 

organisatiess te richten op het behalen van een goed resultaat. 

Methodologisch ee doelstellin g 
Naastt de wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen kent deze studie ook een 

methodologischee doelstelling. Deze richt zich op het wetenschappelijk zinvol en praktisch 

bruikbaarr onderzoek doen naar verandering in organisaties. Onderzoek in organisaties vindt 

plaatss op vele manieren, variërend van echte experimenten tot etnografie (Den Hertog & Van 

Sluijs,, 1995; Judd, Smith, & Kidder, 1986; Van der Zwaan, 1990). Dit onderzoek combineert 

kwalitatievee en kwantitatieve methoden. Gegevens over belemmeringen in veranderingsprocessen, 

perspectievenn van belanghebbenden en de aanpak van het proces worden verzameld met vragen-

lijsten.. Daarnaast wordt informatie verzameld middels interviews, documentenstudie en 

observatie.. Deze kwalitatieve gegevens zijn van belang voor het interpreteren van de vragen-

lijstresultatenn en voor het opstellen van de casebeschrijvingen. 

Survey-feedbackk is een interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van uitkomsten van 

vragenlijstonderzoek.. Het doel is dat mensen de situatie in hun organisatie systematisch in 

kaartt brengen en zelf actie ondernemen om verbetering te realiseren. In deze studie stelt de 

feedbackk groepen in organisaties in staat om onderling ervaringen met en ideeën over het 

veranderingsprocess uit te wisselen. Een discussie over de stand van zaken in het proces kan 

eenn positieve bijdrage leveren aan het verdere verloop van het proces doordat mensen van 
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elkaarr leren en gezamenlijk nadenken over het realiseren van verandering in hun organisatie. 

Mij nn rol als onderzoeker is in eerste instantie het verzamelen en ordenen van materiaal voor 

eenn dergelijke discussie. Daarnaast kijk ik in samenwerking met de organisatie naar vormen 

omm deze discussie zinvol te laten verlopen en naar mogelijkheden om de resultaten van het 

onderzoekk en de discussie ten gunste van de verandering in te zetten. Samengevat luidt de 

methodologischee doelstelling: 

 het ontwikkelen en positioneren van de survey-feedback methode om verschillende 

belanghebbendenn in organisaties zicht te bieden op sterktes en zwaktes in hun veranderings-

process en hierover perspectieven uit te laten wisselen zodanig dat de effectiviteit van het 

process verbetert 

Reflectiee op de rol die ik speel in de cases is van belang voor het ontwikkelen van de inter-

ventie.. In die reflectie gaat het om de manier van denken over onderzoek in veranderende 

organisaties,, het maken van keuzes in de aanpak van het onderzoek en de effecten daarvan. 

VERLOOPP VA N HET ONDERZOEK 

Inn deze studie strekte het veldwerk zich uit over een periode van ongeveer vier jaar. Wanneer 

ikk spreek over het verloop van het onderzoek doel ik op het doen van onderzoek in de deel-

nemendee organisaties. Ik onderscheid in mijn onderzoek drie fasen. De paradox tussen 

betrokkenheidd bij de organisatie en afstand nemen van het onderzoeksobject (Den Hertog & 

Vann Sluijs, 1995, p. ix; Kahn, 1993) staat centraal in de overgang tussen die fasen. Gedurende 

ditt onderzoek neemt de betrokkenheid toe en de afstand af of neem ik die afstand op een 

anderr moment. 

Dee mate van betrokkenheid van de onderzoeker bij de onderzochte organisatie wordt 

beschrevenn door Van Beinum, Facheux en Van der Vlist (1996, p. 182). Zij onderscheiden 

driee soorten relaties tussen de onderzoeker en zijn 'object'. In de traditionele academische 

onderzoeksrelatiee zijn onderzoeker en object gescheiden. In de adviesrelatie aanvaardt de 

onderzoekerr een opdracht van een organisatie en richt hij zich op de praktijk. De onderzoeker 

iss betrokken bij die praktijk en streeft verandering van de organisatie na. Actieonderzoek 

vraagtt een relatie waarin de onderzoeker en de organisatie gelijkwaardig zijn en een gezamenlijke 

betrokkenheidd en verantwoordelijkheid dragen voor de verandering. De onderscheiden relaties 

variërenn niet alleen in mate van betrokkenheid van de onderzoeker. De drie manieren van 

onderzoekk doen hangen ook samen met het doel dat de onderzoeker nastreeft, de aanpak die 

hijj  volgt en het resultaat dat dat oplevert. 

Inn de eerste fase van dit onderzoek richt ik mij vooral op het verkrijgen van inzicht in 

belemmeringenn in veranderingsprocessen met een zelf ontwikkelde vragenlijst. Dat gebeurt 

inn een traditionele onderzoeksrelatie. Ik zie een organisatie dan primair als bron van onder-

zoeksgegevens.. Die gegevens heb ik nodig en voor het verkrijgen ervan moet mijn vragenlijst 

wordenn ingevuld. In ruil daarvoor geef ik de resultaten terug aan de organisatie. De data die 

hett onderzoek oplevert gebruik ik om een beeld te krijgen van de problemen in de organisatie 

enn om de kwaliteit van de vragenlijst te beoordelen. Ik leg geen relatie met de organisatie en 

dee terugkoppeling van de resultaten levert weinig op. Reflectie op mijn eigen denken en op 
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dee gang van zaken leidt tot aanpassing van de aanpak van het onderzoek en de start van de 

tweedee fase. 

Inn de tweede fase van het onderzoek komen de doelstellingen van deze studie beter in 

beeld.. Het is duidelijk geworden dat het realiseren van die doelstellingen een andere relatie 

mett de organisatie vereist dan de traditioneel academische. Gedurende deze tweede fase 

ontwikkelenn zich verschillende vormen van onderzoeks-adviesrelaties. In het begin ligt de 

nadrukk vooral op de onderzoeksrelatie, waarin ik mij duidelijk richt op aansluiting van het 

onderzoekk bij de wensen en behoeften van de deelnemende organisatie. Daarna ligt voor de 

deelnemendee organisatie de nadruk vooral op de adviesrelatie. Binnen die context zorg ik 

ervoorr dat ik mijn materiaal verzamel, maar voor de organisatie ben ik dan bezig met een 

onderzoekk gericht op versterking van het veranderingsproces. Ik voer onder meer uitgebreid 

overlegg over de wijze van gegevensverzameling en over aanvullende onderzoeksvragen. 

Dee terugkoppeling van de resultaten krijgt gaandeweg ook een ander karakter. De nadruk 

komtt steeds meer te liggen op de vraag hoe de organisatie de resultaten kan gebruiken tijdens 

dee verdere invoering van de verandering. De beschrijving van de twee laatste cases in deze 

fasee laat bijvoorbeeld zien hoe de bespreking van de resultaten op afdelingen leidt tot concrete 

verbeteringsvoorstellenn en bijstelling van de veranderingsprocessen. De intensivering van het 

contactt met de organisatie draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van de onderzoeksgegevens. 

Tevenss leidt deze wijze van onderzoek doen leidt tot een zekere relatie tussen onderzoeker-

adviseurr en organisatie. 

Inn de laatste fase is sprake van actieonderzoek. In de case die in deze fase centraal staat, 

benn ik betrokken bij de begeleiding van een integraal organisatieontwikkelingsproces. In dat 

verbandd doe ik ook onderzoek. Echter, centraal staat een proces waarin management, mede-

werkerss en een begeleidingsteam vormgeven aan de ontwikkeling van een nieuwe organisatie. 

Dee rol van het begeleidingsteam is het ontwikkelingsproces te ondersteunen, onder meer 

doorr inzichten van mensen in de organisatie samen te brengen en mede zorg te dragen voor 

dee voortgang van het proces. Deze rol maakt dat de context waarin onderzoek wordt gedaan 

sterkk verschilt van het praktijkonderzoek in de tweede fase. Er ontstaat een relatie met de 

organisatie,, onder meer doordat ik veel medewerkers persoonlijk ontmoet doordat wij met 

elkaarr over invulling van het onderzoek nadenken (in lij n met de aanpak van het ontwikkelings-

proces).. Het verzamelen en interpreteren van gegevens is geen exclusieve taak meer van de 

onderzoeker,, maar een activiteit van mensen in de organisatie die ik ondersteun. Algemene 

uitkomstenn en per afdeling gespecificeerde uitkomsten worden met alle betrokkenen besproken. 

Directieleden,, leidinggevenden en medewerkers wisselen interpretaties, standpunten en 

ideeënn uit. Zij ontwikkelen nieuwe handelingsperspectieven en verbeterpunten worden 

opgenomenn in afdelingsplannen. Deze manier van onderzoek doen tot een rijkdom aan data 

enn tot een hechte relatie met de organisatie. 

Figuurr 1.3 geeft het verloop van het onderzoek schematisch weer. In de figuur wordt de 

veranderingg van het doel, de aanpak en het resultaat samengevat en is de aard van de relatie 

tussenn de onderzoeker en de organisatie zichtbaar. In de loop van het onderzoek neemt mijn 

betrokkenheidd bij de organisatie toe en ga ik steeds meer samen met de organisatie het 

onderzoekk vormgeven. De afstand tot de organisatie wordt kleiner wat gevolgen heeft voor 

dee manier van reflecteren. Reflectie vereist afstand tot de organisatie en het onderzoek. In de 
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derdee fase kan ik die afstand pas achteraf nemen als ik terugkijk op het project. In hoofdstuk 4 

gaa ik daar nader op in als ik de onderzoeksmethode bespreek. 

Fasee 1 Academisc h onderzoe k 

Doel l 

Inzich tt  in belemmeringen . 

testenn vragenlijs t 

Aanpa k k 

Opp afstan d gegeven s verzamele n 

Resultaa t t 

'Dade''  data. geen relati e met organisati e 

Fasee 2 Praktijkonderzoe k 

Doel l 

Samenhangen dd beeld stand van zaken 

Verkrijge nn en meedenke n over 

oplossinge nn voor probleme n 

Aanpa k k 

Inn samenspraa k gegeven s verzamelen . 

Terugkoppelin gg gerich t op vervolgactie s 

Resultaa t t 

Ontwikkelin gg methodologie , 'levende ' 

data.. relati e met organisati e 

Fasee 3 Actieonderzoe k 

Doel l 
Onderzeekk is onderdee l trajec t waarin 

onderzoeke rr  en organisati e samen 

veranderin gg realisere n 

Aanpa k k 

Organisati ee verzamel t gegevens , terug -

koppelin gg onderdee l van leerproce s 

ondersteun dd door onderzoeke r 

Resultaa t t 

Methodologi ee veranker d in organisatie . 

rijk ee data. hecht e relati e met organisati e 

Onderzoeke r r 

Organisati e e 

Figuu rr  1.3 Verloo p van het onderzoe k 

1.55 OPBOU W VA N HET BOEK 

Ditt boek bestaat uit twaalf hoofdstukken. De theoretische achtergrond van deze studie 

bespreekk ik in hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 2 gaat over organiseren en veranderen. Daarin 

zett ik uiteen hoe ik naar organisaties kijk en wat belangrijke thema's voor mij zijn als het gaat 

omm ingrijpende veranderingsprocessen. Hoofdstuk 3 gaat over belemmeringen en succesfactoren 

bijj  organisatieverandering. Deze kunnen te maken hebben met de wijze waarop de organisatie 

functioneertt en met de wijze waarop het veranderingsproces wordt aangepakt. Na een 

besprekingg van de factoren ga ik in op mogelijke onderlinge relaties en licht ik toe wat ik onder 

hett begrip veranderingsvermogen versta. In hoofdstuk 4 komt de opzet van het empirische 

deell  van deze studie aan de orde. Ik begin met een uiteenzetting van de onderzoeksvragen. 

Daarnaa komt aan de orde hoe ik die vragen wil gaan beantwoorden of wat het methodisch 

vertrekpuntt is voor de projecten bij een zestal organisaties. 

Dee zes cases in deze studie bespreek ik in hoofdstuk 5 tot en met 10. Elke case is op dezelfde 

manierr opgebouwd. Na een schets van de organisatie beschrijf ik hoe het contact tot stand is 

gekomenn en wat het plan voor samenwerking in een onderzoeksproject inhoudt. Dan komt 

aann de orde welk beeld ontstaat op basis van een eerste oriëntatie. Vervolgens presenteer ik 

dee uitkomsten van het onderzoek met de vragenlijst, interpreteer ik de resultaten en leg ik 

eenn relatie met de aanpak van het veranderingsproces. Daarna komen de stappen in het survey-

feedbackprocess aan de orde. Per stap geef ik aan wat het plan was en waar dat in de betreffende 

17 7 



organisatiee toe leidt. Dan bespreek ik de afronding van de samenwerking. Tot slot zet ik uiteen 

watt de case leert over de vier onderzoeksvragen. In elke case reflecteer ik op verschillende 

plaatsenn op mijn eigen denken, mijn rol als onderzoeker, methodische keuzes en effecten 

daarvan.. Deze reflecties staan telkens in een kader. 

Hoofdstukk 5 gaat over de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Die integratie 

leidtt tot een business unit van Fortis Nederland die zich op de zakelijke verzekeringsmarkt 

richt.. Hoofdstuk 6 gaat over de omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken 

bijj  Stichting Ons Tweede Thuis. Deze stichting biedt diensten aan mensen met een verstandelijke 

off  meervoudige handicap. Hoofdstuk 7 gaat over verbetering en ontwikkeling van Stichting 

Otthoo Gerard Heldring. Deze particuliere justitiële jeugdinrichting begeleidt jongeren bij het 

lerenn zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Hoofdstuk 8 gaat over het organisatie-

ontwikkelingsprocess bij Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg. Deze jeugdinrichting van 

dee overheid begeleidt jongens bij het leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren. 

Hoofdstukk 9 gaat over professionalisering van de zorg en verbetering van de organisatie bij 

Stichtingg Bollenstreek. Deze stichting biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke 

handicap.. Bij Stichting Bollenstreek vindt een jaar na het eerste project een tweede onder-

zoekk plaats. Dat maakt het mogelijk na te gaan welke voortgang in het ontwikkelingsproces 

iss geboekt. Hoofdstuk 10 gaat over het organisatie-ontwikkelingsproces bij Alhermij. Deze 

herverzekeraarr neemt risico's over van levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. 

Ikk ben lid van het begeleidingsteam dat het ontwikkelingsproces ondersteunt. Dat maakt het 

mogelijkk de fasen in het proces uitgebreider te bespreken en de survey-feedback anders in te 

richtenn dan in de eerder besproken cases. 

Inn hoofdstuk 11 staat vergelijking van de cases centraal. Ik bespreek overeenkomsten en 

verschillenn in problemen, in perspectieven van betrokkenen, in de aanpak van de veranderingen, 

inn het survey-feedbackproces en in mijn rol als onderzoeker van veranderingsprocessen. Op basis 

hiervann formuleer ik eerste conclusies voor de afzonderlijke onderzoeksvragen. Het afsluitende 

hoofdstukk 12 begint met algemene conclusies. Vervolgens worden verschillende kwesties 

bediscussieerdd die betrekking hebben op de aanpak en het verloop van ingrijpende veranderings-

processenn in organisaties. Ten slotte bespreek ik de kracht van survey-feedback als leermiddel 

inn veranderingsprocessen. 
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