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44 ONDERZOEKSVRAGE N EN -METHODE 

4 .11 INLEIDIN G 

Ditt hoofdstuk gaat over de opzet van het empirische deel van deze studie. De theoretische 

uiteenzettingg in de voorgaande hoofdstukken geeft aan in welk kader onderzoek wordt 

gedaann in organisaties. In de onderstaande paragrafen beschrijf ik de manier waarop ik de 

doelstellingenn van deze studie wil realiseren. Paragraaf 4.2 bevat een vertaling van die doel-

stellingenn in vier vraagstellingen. In paragraaf 4.3 bespreek ik wat mijn achterliggende ideeën 

zijnn bij de beantwoording van de vragen. Paragraaf 4.4 gaat over case-onderzoek en de keuze 

voorr een meervoudige opzet. In de paragrafen 4.5 tot en met 4.9 werk ik uit hoe ik de vraag-

stellingenn ga beantwoorden. Daarbij ga ik tevens in op de wijze waarop onderzoek een 

veranderingsprocess kan versterken. In paragraaf 4.10 bespreek ik mijn eigen rol en positie als 

onderzoekerr in veranderende organisaties. In paragraaf 4.11 kondig ik de gesprekken aan 

overr de casebeschrijvingen. Kort voor afronding van deze studie wissel ik daarover van 

gedachtenn met de directeuren van de organisaties waarmee is samengewerkt. Paragraaf 4.12 

bevatt een korte weergave van de inhoud van dit hoofdstuk. 

4 . 22 VRAGEN IN DEZE STUDIE 

Inn paragraaf 1.2 schets ik de problematiek die centraal staat in deze studie. Het centrale probleem 

vormtt het moeizame verloop van veranderingen in middelgrote organisaties. De uitwerking 

vann dat probleem leidt tot drie gezichtspunten en bijbehorende wetenschappelijke doelstellingen 

(ziee § 1.3). Deze drie doelstellingen worden hieronder vertaald in drie vraagstellingen. Naast deze 

driee wetenschappelijke doelstellingen zijn een maatschappelijke en een methodologische doel-

stellingg geformuleerd. De vierde vraagstelling in dit onderzoek sluit daarop aan. Elke vraag-

stellingg licht ik kort toe in deze paragraaf. 

Dee eerste vraag in deze studie is welke belemmeringen zich voordoen in ingrijpende 

veranderingsprocessenn en op welke wijze deze onderling zijn gerelateerd. Om tot een coherent 

beeldd te komen van belemmeringen in veranderingsprocessen is het nodig om te starten met 

eenn uitgebreide lijst van mogelijke problemen. De inventarisatie van belemmeringen en succes-

factorenn in het vorige hoofdstuk vormt de basis voor de beantwoording van deze vraag. 

Dee literatuur geeft aan dat belemmeringen in veranderingsprocessen voortkomen uit kenmerken 

vann de organisatie, uit de aanpak en inrichting van het veranderingsproces en uit de beleving 

vann de veranderingen door individuele leden van de organisatie. Deze indeling is nader 

uitgewerktt in zestien factoren die belemmerend kunnen werken in veranderende organisaties. 

Evengoedd kunnen deze factoren bijdragen aan het succes van een veranderingsproces (zie § 4.6). 

Wanneerr bijvoorbeeld de doelen van een veranderingsproces onduidelijk zijn voor mensen 

inn een organisatie is er sprake van een belemmerende factor, terwijl er sprake is van een succes-

factorr wanneer de doelen van een veranderingsproces voor iedereen duidelijk zijn. Door 

voorr alle factoren de situatie in een organisatie in kaart te brengen, ontstaat de mogelijkheid 
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omm te kijken welke factoren een belemmering vormen dan wel bijdragen aan het succesvol 

verloopp van een veranderingsproces. Vervolgens kan bij het beeld dat ontstaat worden gekeken 

hoee de samenhang tussen deze factoren is te begrijpen. Speciale aandacht gaat hier uit naar 

dee rol van het middenkader in veranderingsprocessen. Het middenkader wordt vaak genoemd 

alss belemmerende factor, bijvoorbeeld omdat leidinggevenden onvoldoende in staat zijn zich 

aann te passen aan de eisen die de nieuwe situatie stelt of omdat zij hun eigen belangen nastreven. 

Ikk wil specifiek nagaan in hoeverre het middenkader een belemmering vormt en - als dat het 

gevall  is - hoe dit te begrijpen is in het licht van de aanpak van de verandering. 

Dee tweede vraag is in hoeverre perspectieven van belanghebbenden op de organisatie en 

hett veranderingsproces van elkaar verschillen en hoe deze perspectieven kunnen worden 

samengebracht.. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de spelers in veranderingsprocessen 

kunnenn worden onderscheiden naar de rollen die zij spelen. Dat levert de driedeling strategen, 

invoerderss en ontvangers. In de praktijk van geplande veranderingen zijn strategen vaak 

directieleden,, voert het middenkader de veranderingen in en zijn medewerkers de ontvangers. 

Adviseurss vervullen de rol van strategen en van invoerders. Soms vervullen dezelfde adviseurs 

beidee rollen. De verschillende rollen en posities van de spelers in de organisatie leiden tot 

verschillendee perspectieven op de organisatie en de veranderingen. Strategen of directieleden 

hebbenn bijvoorbeeld andere belangen en beschikken over andere informatie dan medewerkers 

diee de veranderingen 'ontvangen'. Naast het in kaart brengen van perspectieven van belang-

hebbendenn wil ik nagaan hoe groepen in een organisatie kennis kunnen nemen van eikaars 

zienswijzen.. Naar mijn idee heeft kennis nemen van eikaars perspectieven en het ontwikkelen 

vann een meer gezamenlijk perspectief op de organisatie en de veranderingen een positief 

effectt op een veranderingsproces. Om deze veronderstelling te toetsen wil ik kijken of er 

meerr steun voor de veranderingen bestaat in organisaties waar de perspectieven van betrokkenen 

meerr overeenkomen. 

Dee derde vraag is op welke wijze de aanpak van een veranderingsproces is gerelateerd aan 

dee effectiviteit ervan. Bij aanpak gaat het onder andere om de inrichting en besturing van de 

veranderingen.. De aanpak kan meer ontwerpmatig zijn, waarbij de aandacht vooral uitgaat 

naarr de inhoud van de veranderingen. Bij een meer ontwikkelmatige aanpak gaat zowel aandacht 

uitt naar de inhoud als naar het procesmatige karakter van veranderingen. Er zijn aanwijzingen 

datt het lastig is om veranderingen te realiseren wanneer alleen aandacht wordt besteed aan 

inhoud.. Ik wil daarom nagaan of de aanpak verband houdt met de effectiviteit van een 

veranderingsproces.. Deze studie richt zich op organisaties in verandering. Het is daardoor 

niett mogelijk om uitspraken te doen over de uitkomsten van de veranderingsprocessen 

(uitkomsteffectiviteit).. Wel kan een beoordeling worden gegeven van de mate waarin de 

veranderingsprocessenn meer of minder moeizaam verlopen (proceseffectiviteit). De rol van 

verandermanagerss lijk t daarbij erg belangrijk. Daarom besteed ik specifiek aandacht aan de 

vraagg of de beoordeling van deze personen samenhangt met het verloop van de veranderings-

processenn die zij sturen en begeleiden. 

Dee vierde vraag is onder welke voorwaarden survey-feedback bijdraagt aan versterking 

vann een veranderingsproces. Deze vraag vloeit voort uit de maatschappelijke en methodologische 

doelstellingenn van deze studie. Het veranderen van organisaties is veelal lastig. Daarom is het 

nuttigg om met praktisch bruikbare hulpmiddelen en inzichten problemen te voorkomen of 
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tee helpen oplossen. Methodisch gezien gaat het om het ontwikkelen van een instrument c.q. 

eenn vragenlijst en om de inrichting van het feedbackproces. Het is belangrijk dat de vragenlijst 

relevantee onderwerpen bevat en het scala aan mogelijke belemmeringen in kaart brengt. 

Hett voorleggen van de vragenlijst aan alle betrokkenen is een manier om iedereen in een 

organisatiee deelgenoot te maken van het onderzoek naar de stand van zaken. Bij terugkoppeling 

vann resultaten is het van belang dat mensen in een organisatie eigenaar worden en blijven 

vann de gegevens. Dat vormt een basis voor vervolgacties om gesignaleerde problemen op te 

lossen.. Centraal punt bij deze vraag is hoe een dialoog tussen verschillende betrokkenen tot 

standd kan worden gebracht waarin oorzaken en oplossingen van problemen aan de orde 

komen.. Wanneer mensen in een organisatie perspectieven en ervaringen uitwisselen levert 

datt inzicht in verschillende gedachten en situaties en dat kan eraan bijdragen dat op meer 

gezamenlijkee en evenwichtige wijze verder wordt gewerkt aan de veranderingen. 

Onderstaandee tabel geeft de vier vraagstellingen weer met de onderwerpen waar specifieke 

aandachtt naar uitgaat. 

Vraagstel l in gg Speci f iek e aandach t voo r 

11 Welke belemmeringe n doen zich voor in ingrijpend e veranderings - Middenkade r als belemmerin g in het lich t 
processe nn en op welk e wijz e zijn deze onderlin g gerelateerd ? van de aanpak van de veranderin g 

22 In hoeverr e verschille n perspectieve n van betrokkene n op hun organisati e Overeenkoms t in perspectieve n en steun 
enn het veranderingsproce s en wat zijn mogelijkhede n om deze voor de veranderinge n 
perspectieve nn samen te brengen ? 

33 Op welk e wijz e is de aanpak van een veranderingsproce s gerelateer d Oordee l over verandermanager s en het 
aann de effectivitei t van dat proces ? verloo p van een veranderingsproce s 

44 Onder welk e voorwaarde n draag t survey-feedbac k bij aan de versterkin g Uitwisselin g van perspectieve n tusse n 
vann een veranderingsproces ? betrokkene n 

Tabe ll  4.1 Vrage n in dez e studi e en specif iek e aandachtspunte n 

ACHTERLIGGEND EE GEDACHTEN BIJ BEANTWOORDIN G 
VA NN DE VRAGEN 

Voorr ik in de volgende paragrafen aangeef hoe ik tot een antwoord op de onderzoeksvragen 

will  komen, sta ik stil bij een wetenschapsfilosofisch vraagstuk dat daarmee te maken heeft. 

Hett gaat dan om mijn kentheoretische positionering. Deze is te verduidelijken door in te 

gaann op drie vragen: (1) wat is mijn idee van een veranderende organisatie (ontologische 

vraag),, (2) hoe denk ik dat een veranderende organisatie is te kennen (epistemologische 

vraag)) en (3) met welke methode(n) wil ik de werkelijkheid in veranderende organisaties 

achterhalenn (methodologische vraag) (cf. Guba & Lincoln, 1989; Van Nistelrooij, 1999). De 

antwoordenn op deze vragen hangen met elkaar samen en werken door in de uitwerking van 

dee methode voor deze studie. 
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Ontologi e e 
Dee ontologie heeft betrekking op de vraag wat de werkelijkheid is. Vaak wordt dan het onderscheid 

gemaaktt tussen objectivistische en subjectivistische opvattingen over die werkelijkheid (cf. Van 

Dijk ,, 1989). In de eerste opvatting is een veranderende organisatie een objectief kenbaar 

gegeven,, een ding of entiteit die feitelijk kan worden beschreven. In de tweede opvatting is 

eenn veranderende organisatie een geheel van relaties, processen en subjectieve betekenissen. 

Aanvankelijkk bekijk ik een organisatie in verandering met een redelijk objectivistische bril. 

Dezee manier van kijken sluit aan bij de academische onderzoeksrelatie die ik in de eerste fase 

vann deze studie aanga met mijn onderzoeksobject. Gaandeweg krijg ik meer oog voor het 

dilemmaa waarvoor onderzoekers van veranderingsprocessen volgens Van Dijk worden 

gesteld.. In dat dilemma staan de tegengestelde ontologische opvattingen centraal: aan de ene 

kantt staat de visie op organisaties als betrekkelijk permanente open systemen die voor mensen 

eenn objectief gegeven vormen en aan de andere kant staat de visie op organisaties als producten 

vann zingevingsprocessen en sociale constructies die niet onafhankelijk bestaan van de mensen 

diee deze maken. Een 'uitweg' uit dat dilemma heb ik nog niet kunnen vinden. Wel signaleer 

ikk een spanning tussen mijn visie op organisaties als een min of meer objectieve of gedeelde 

contextt waarbinnen mensen interacteren en de gedachte dat mensen verschillende perspectieven 

ontwikkelenn op de veranderingen en op eigen wijze inhoud en betekenis geven aan die 

veranderingen. . 

Inn het tweede en derde hoofdstuk heb ik mijn visie op organisaties in verandering uiteen-

gezet.. Deze is gebaseerd op drie elementen. Ten eerste zie ik een organisatie als een open 

systeemm en als een systeem waarin individuen en groepen werken met eigen belangen. Het idee 

datt een organisatie als een open systeem kan worden opgevat, leidt tot het onderscheiden van 

eenn aantal samenhangende aspecten in dat systeem. Het onderscheiden van aspecten helpt 

mijj  bij het kijken naar een organisatie, bij het begrijpen van haar functioneren en bij het 

ordenenn van informatie. Ten tweede zie ik ingrijpend veranderen als een min of meer doel-

gerichtt proces waarin mensen een andere weg inslaan met hun organisatie. Veranderen zien 

alss proces leidt tot het onderscheiden van kenmerken om dat proces te beschrijven. Ten derde 

helptt de toevoeging van een politiek aspect bij het begrijpen van het gedrag van mensen in 

veranderendee situaties. In zekere zin komt hierdoor mijn visie op organisaties meer tot leven. 

Kijkendd naar een organisatie zie ik mensen die een bijdrage leveren aan het realiseren van 

organisatiedoelen.. Technologie ondersteunt daarbij. Het werk wordt verricht binnen een 

bepaaldee structuur en cultuur. Eigen belangen of belangen van groepen zijn medebepalend 

voorr het gedrag van mensen en daarmee voor het functioneren van een organisatie. 

Ingrijpendee veranderingen aanbrengen in dat functioneren betekent dat een proces wordt 

gestartt waarin een organisatie vanuit een bepaalde situatie naar een nieuwe situatie toewerkt. 

Mensenn bepalen doelen voor die veranderingen, individuen en groepen krijgen eigen rollen 

toebedeeld,, extra inspanningen zijn nodig, informatievoorziening is belangrijk om iedereen op 

dee hoogte te houden en het creëren van betrokkenheid helpt bij verbreding van het veranderings-

process in de organisatie en het gezamenlijk toewerken naar de nieuwe organisatie. 

Hett realiseren van veranderingen is een complexe aangelegenheid. Veranderingen verlopen 

niett zonder problemen. Deze problemen kunnen te maken hebben met de huidige organisatie, 

mett belangen van individuen en groepen, en met de aanpak van het veranderingsproces. Het 
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iss lastig om te bepalen wat precies de problemen zijn, omdat vele factoren een rol spelen in 

hett verloop van veranderingen. Vaak wordt de aandacht eenzijdig gericht op één probleem 

waarbijj  de samenhang met andere factoren over het hoofd wordt gezien. Veelal is een selecte 

groepp in een organisatie bezig met het nadenken over de veranderingen en de invoering 

ervan.. Door onvoldoende inzicht in perspectieven van andere betrokkenen begrijpen mensen 

elkaarr niet en is het lastig om gezamenlijk invulling te geven aan de veranderingen. 

Epistemologi e e 
Hett denken over de manier waarop de werkelijkheid in veranderende organisaties is te kennen 

moett aansluiten bij de manier waarop over de aard van die werkelijkheid wordt gedacht. 

Anderss gezegd, heeft de ontologische positie die wordt ingenomen consequenties voor de 

epistemologiee (Van Dongen, De Laat, & Maas, 1996, p. 23). Mij n manier van denken over 

organisatiess in verandering als systemen die zich omvormen tot nieuwe systemen leidt tot 

eenn idee over kennen door objectieve metingen. Die metingen geven een beschrijving van de 

situatie,, maken statistische analyse mogelijk van (causale) verbanden tussen kenmerken of 

aspectenn van veranderende organisaties en kunnen dienen om organisaties te vergelijken. 

Dezee kijk op epistemologie hoort bij een modernistisch perspectief op organisaties (Hatch, 

1997).. Tegelijk leidt het subjectivistische idee van meerdere werkelijkheden tot een besef dat 

hett kennen van organisaties vraagt om het verzamelen van percepties van betrokkenen. In 

casestudiess kunnen die subjectieve percepties worden beschreven en kan aandacht uitgaan 

naarr de veranderende organisatie als context waarin verschillen zijn te begrijpen. Hatch geeft aan 

datt deze epistemologische benadering aansluit bij een interpretatieve kijk op organisaties in 

verandering.. Zij stelt daarbij dat aandacht voor subjectieve percepties organisatieleden, 

onderzoekerss en adviseurs bewust maakt van de eigen participatie in veranderingsprocessen. 

Hett omgaan met de spanning tussen een objectivistische en een subjectivistische ontologie 

betekentt voor mijn positie ten aanzien van het kennen van een organisatie in verandering het 

volgende.. Ik stel mij voor de situatie in een veranderende organisatie redelijk te kunnen 

beschrijvenn aan de hand van een aantal objectieve indicatoren die in de literatuur relevant 

wordenn geacht. Door telkens dezelfde indicatoren te gebruiken is het mogelijk om voor elke 

afzonderlijkee case systematisch de situatie in kaart te brengen en om die cases onderling te 

vergelijken.. Het totaal van perspectieven van betrokkenen op de situatie in hun organisatie 

speeltt een belangrijke rol in het algemene beeld dat ik van de cases schets. Dat collectief van 

gedachten,, ideeën en ervaringen beschouw ik als een geobjectiveerde weergave van de stand van 

zaken.. Tegelijk is het nodig om aandacht te hebben voor subjectieve percepties van individuen 

enn groepen waarbij voorop staat dat alle perspectieven gelijkwaardig zijn. Dat betekent dat 

ikk perspectieven van verschillende betrokkenen in kaart breng. Voor het begrijpen van die 

perspectievenn vormt een specifieke organisatie en het veranderingsproces de context. 

Voorr mij zijn de kernelementen in het kennen van een veranderende organisatie: verzamelen 

vann objectieve en subjectieve informatie in een iteratief proces, interacteren met verschillende 

betrokkenen,, gezamenlijke betekenisgeving en erkenning van verschillende visies die gelijk-

tijdigg naast elkaar kunnen bestaan. Daarnaast is reflectie op mijn eigen participatie in de 

casess nodig om zicht te krijgen op mijn rol als onderzoeker en de effecten daarvan. 

Informatiee verzamelen doe ik in alle cases op gesystematiseerde en geobjectiveerde wijze. 
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Tegelijkk ga ik in de loop van deze studie steeds meer inzien dat interactie met betrokkenen 

enn gezamenlijke betekenisgeving van belang is om subjectieve perspectieven goed in kaart te 

brengenn en te begrijpen. Deze aspecten van kennen komen vanaf de derde case steeds meer aan 

dee orde. Bij informatie verzamelen gaat het mij erom dat ik een beeld krijg van een organisatie, 

vann de veranderingen en van perspectieven van verschillende betrokkenen. Dat beeld van de 

organisatiee en de veranderingen heb ik nodig om te begrijpen hoe de organisatie functioneert, 

waaromm verandering plaatsvindt, hoe het proces wordt aangepakt en wie daarin welke rol 

vervult.. Door op verschillende manieren informatie te verzamelen en door verschillende 

betrokkenenn aan het woord laten wordt mijn beeld rijker en vollediger dan wanneer ik bij-

voorbeeldd alleen een gesprek met een directievoorzitter zou voeren. Het samenvoegen van 

informatiee uit allerlei bronnen levert naar mijn idee een rijkere beschrijving van de situatie in 

eenn veranderende organisatie en van de wijze waarop betrokkenen deze ervaren. De verschillen 

inn ervaring van betrokkenen kunnen helpen bij het begrijpen van problemen in veranderings-

processen.. Door reflectie op mijn eigen participatie integraal onderdeel te maken van het 

doenn van onderzoek maak ik zichtbaar hoe het kenproces verloopt. 

Methodologi e e 
Dee methodologie heeft betrekking op de vraag hoe de werkelijkheid (in een organisatie) is te 

achterhalenn en hanteerbaar is te maken. Deze vraag is op te vatten als een vraag om concrete 

uitwerkingg van de epistemologische positie of als een vraag naar de manier om doelstellingen 

tee realiseren of onderzoeksvragen te beantwoorden. Een objectivistisch kentheoretisch 

standpuntt impliceert dat er maar één methode is om de werkelijkheid in kaart te brengen. 

Voorr een subjectivistische kijk op organisaties in verandering geldt dat niet (Van Dongen et 

al.,, 1996). Dan is het juist mogelijk om met verschillende methoden perspectieven op die 

werkelijkheidd in kaart te brengen waardoor een rijk beeld ontstaat van de situatie in de 

organisatie.. Naar mijn idee is nog een andere kijk op de methodologische vraag mogelijk als 

aanvullingg op de objectivistische en subjectivistische antwoorden. Dan gaat het erom dat met 

onderzoekk bewust (of onbewust) een interventie plaatsvindt in de (veranderende) organisatie. 

Inn dat geval gaat het niet meer om een concrete uitwerking van de vraag hoe een organisatie is 

tee kennen, maar om de vraag wat het effect is van dat kennen. Dan is aandacht nodig voor een 

uitwerkingg van de manier waarop die interventie al dan niet een bijdrage levert aan verbetering 

vann de situatie in de organisatie. Toegepast organisatie-onderzoek heeft over het algemeen 

alss doel om verbetering of verandering te realiseren. In dergelijke situaties is het van belang 

omm duidelijk te maken hoe aansluiting wordt gezocht bij het functioneren van een organisatie. 

Inn deze studie combineer ik kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor het kennen van 

organisatiess in verandering. Ik bestudeer documenten, voer gesprekken met verschillende 

personen,, observeer, gebruik een vragenlijst met zowel open als gesloten vragen en probeer in 

interactiee met betrokkenen een beeld te creëren van de stand van zaken in hun veranderings-

processen.. Dat beeld gebruik ik voor het beantwoorden van een deel van de vragen die ik in deze 

studiee stel (zie § 4.2). Tegelijk is het ook de bedoeling om met het onderzoek een bijdrage te 

leverenn aan de veranderingsprocessen in de cases. Ik kies survey-feedback als interventie. 

Datt betekent dat ik ingrijp in de situatie in de cases. Het idee achter de survey-feedback is 

datt de vragenlijst mensen laat stilstaan bij de situatie in hun organisatie en de aanpak van het 
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veranderingsproces,, dat de terugkoppeling inzicht geeft in wat er goed gaat en minder goed, 

datt perspectieven van verschillende betrokkenen worden geëxpliciteerd, dat mensen in 

gesprekk gaan over de betekenis van de uitkomsten en dat oplossingen worden gezocht voor 

gesignaleerdee problemen. Survey-feedback is geen eenvoudige interventie. In deze studie 

streeff  ik ontwikkeling na in het gebruik van deze interventiemethode door reflectie op mijn 

eigenn handelen en dat van betrokkenen in de organisaties, op keuzes in het feedbackproces 

enn op effecten daarvan. In de resterende paragrafen van dit hoofdstuk werk ik de drie lijnen 

inn mijn gedachten over methodologie nader uit. Gegevensverzameling voor het beantwoorden 

vann de vragen, interveniëren in veranderingsprocessen en ontwikkeling van survey-feedback 

alss interventiemiddel komen daarin in samenhang aan bod. 

MEERVOUDIGG CASE-ONDERZOEK 

Ikk heb gekozen voor het uitvoeren van een zestal casestudies. Het eerste deel van deze paragraaf 

gaatt over de achtergrond van deze keuze en over de opzet van de studie. In het tweede deel 

vann deze paragraaf geef ik aan hoe een onderzoek verloopt bij een organisatie, zodat een 

beeldd ontstaat van de verschillende activiteiten in het onderzoeksproces. 

Opzett  van de studi e 
Eenn casestudie is een vorm van onderzoek die geschikt is om unieke en complexe situaties te 

begrijpen.. Yin (1994) omschrijft de casestudie als een vorm van empirisch onderzoek waarmee 

eenn onderwerp in zijn natuurlijke context wordt onderzocht. De keuze voor een casestudie 

alss methode ligt voor de hand in situaties waarbij (1) die context belangrijk is voor het 

begrijpenn van het onderwerp van onderzoek en (2) een groot aantal variabelen mogelijk een 

roll  spelen. Naar mijn idee zijn beide redenen van toepassing als het gaat om het verkrijgen 

vann inzicht in het lastige verloop van ingrijpende veranderingen in organisaties. Het begrijpen 

vann organisaties in verandering vereist aandacht voor allerlei mogelijke problemen. Een 

beeldd van de context waarin een veranderingsproces zich afspeelt en mensen zich inzetten 

voorr hun organisatie is nodig om relaties tussen problemen te begrijpen. Het alleen met een 

vragenlijstt gegevens verzamelen over belemmeringen in een veranderingsproces maakt het 

well  mogelijk om problemen te beschrijven, maar het begrijpen ervan en het inzien van 

samenhangg is dan moeilijk. Daarvoor is contextuele informatie nodig over de organisatie, 

haarr omgeving en de mensen die er werken. Een casestudie is daarom een geschikte vorm van 

onderzoekk voor de vragen die ik in deze studie wil beantwoorden. 

Eenn lastig punt bij onderzoek in real-life settings is dat onderwerp en context niet altijd 

zijnn te scheiden. In dergelijke situaties spelen altijd meer variabelen een rol dan waar een 

onderzoekerr zich op kan richten. Een antwoord op dit vraagstuk is (1) de gegevensverzameling 

enn analyse te laten sturen door theoretische vooronderstellingen en (2) te steunen op meer 

informatiebronnenn over hetzelfde onderwerp (triangulatie). De vraagstellingen in deze studie 

zijnn gebaseerd op de eerder uiteengezette theorie en sturen de gegevensverzameling en inter-

pretatie.. Methodologische triangulatie draagt bij aan de kracht van een analyse (Denzin, 

1978;; Denzin & Lincoln, 1994). Er is sprake van methodologische triangulatie wanneer gege-

venss uit meer dan één informatiebron in dezelfde richting wijzen. Een voorbeeld hiervan in 
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dezee studie is dat antwoorden op stellingen over belemmeringen en succesvoorwaarden in de 

vragenlijstt overeenkomen met antwoorden op open vragen over deze onderwerpen en met de 

informatiee die wordt verkregen uit gesprekken met betrokkenen. Worden in open vragen hele 

anderee belemmeringen genoemd, dan geeft dat aan dat de onderwerpen die in de stellingen 

aann de orde komen niet aansluiten bij de problemen die mensen in de organisatie ervaren of 

datt naast die onderwerpen nog andere problemen spelen. 

Dee eerste reden om te kiezen voor een meervoudig case-onderzoek is dat ik cases wil kunnen 

vergelijken.. Onderlinge vergelijking van cases maakt de beantwoording van de vraagstellingen 

overtuigenderr (Herriot & Firestone, 1983). In termen van Yin (1994) maakt onderlinge 

vergelijkingg analytische generalisatie sterker. Het vinden van vergelijkbare resultaten in 

verschillendee cases betekent dat meer inzicht wordt verkregen in de problematiek van ingrijpende 

veranderingenn en in de mogelijkheid onderzoek in te zetten ter versterking van deze processen. 

Evengoedd kunnen verschillende resultaten bijdragen aan inzicht, mits deze verschillen theoretisch 

kunnenn worden verklaard. Mij n doel is om binnen de cases naar goed begrip van de situatie te 

strevenn en relaties tussen problemen te verhelderen. Een belangrijk criterium bij de selectie van 

casess is 'to maximize what we can learn' (Stake, 1995, p. 4). Voor een meervoudig ontwerp 

betekentt dat dat bij selectie van de afzonderlijke cases moet worden gelet op de mogelijkheid om 

dee vragen te beantwoorden en dat cases niet zodanig verschillen dat onderlinge vergelijking 

lastigg wordt (zie ook § 4.4). 

Dee tweede reden om te kiezen voor een meervoudig case-onderzoek is dat ik in deze studie 

eenn methode wil ontwikkelen om veranderingen te versterken. Er is meer dan één case nodig 

omm inzicht te krijgen in mogelijkheden voor het samenbrengen van perspectieven van 

betrokkenenn en in voorwaarden waaronder survey-feedback een bijdrage levert aan een 

veranderingsproces.. Het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een feedbackmethode staat 

beschrevenn in paragraaf 2.9. Door vervolgens in elke case te reflecteren op het verloop van 

hett survey-feedbackproces en op mijn eigen rol daarin, wil ik het stappenplan waar nodig 

uitwerkenn en aanpassen. 

Hett ontwerp voor dit meervoudig case-onderzoek volgt twee lijnen. De eerste lij n is 

gerichtt op de vragen die gaan over het begrijpen van problemen in veranderingsprocessen. 

Daarbijj  gaat het om het begrijpen van de situatie in elke afzonderlijke case en om het nader-

handd vergelijken van de verschillende cases. Figuur 4.1 geeft weer hoe bestudering van deze 

inhoudelijkee vragen verloopt en hoe analytische generalisatie tot stand komt. De tweede lij n is 

gerichtt op de vragen die gaan over het verbeteren en versterken van veranderingsprocessen in de 

cases.. De ontwikkeling van een methode daarvoor vraagt om reflectie op de survey-feedback 

inn elke case en om tussentijdse vergelijking. Daarom geef ik in figuur 4.2 apart weer hoe de 

ontwikkelingg van het survey-feedbackproces verloopt. Uiteindelijk leidt deze tweede lij n 

zowell  tot een inhoudelijk antwoord op de vragen over het samenbrengen van perspectieven 

enn voorwaarden voor survey-feedback als tot gedachten over het doen van onderzoek in 

veranderendee organisaties. 

Dee elementen uit figuur 4.1 komen op verschillende plaatsen in deze studie aan bod. Het 

eerstee blokje is vooral in de voorgaande hoofdstukken uitgewerkt. De vraagstellingen in dit 

onderzoekk staan in de vorige paragraaf. Het onderzoeksontwerp wordt in deze paragraaf toe-

gelicht.. Het plan voor het verzamelen van de gegevens, de uitwerking van de methode en het 
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Figuu rr  4.1 Ontwer p van en stappe n in het onderzoek , gebaseer d op Yin (1994. p. 49) 

selecterenn van de cases komen in de volgende paragrafen aan bod. In totaal wordt bij zes 

organisatiess een casestudie uitgevoerd. Twee daarvan zijn verzekeraars, twee zijn zorginstellingen 

enn twee zijn uitvoerende overheidsorganisaties. Deze casestudies worden afzonderlijk 

besprokenn in de hoofdstukken 5 tot en met 10. In hoofdstuk 11 vindt een vergelijking van de 

casess plaats. Bij die vergelijking staat het zoeken naar overeenkomsten en verschillen centraal. 

Hierbijj  gaat ook aandacht uit naar de vraag of binnen organisaties die in dezelfde sector ope-

rerenn vergelijkbare resultaten worden gevonden en naar de vraag of resultaten verschillen 

voorr de drie sectoren. In het laatste hoofdstuk van deze studie komen conclusies aan bod en 

wordenn deze in verband gebracht met de besproken theorie. 

Dee elementen uit figuur 4.2 komen in dezelfde hoofdstukken aan bod. De figuur specifi-

ceertt hoe de methode-ontwikkeling verloopt. Belangrijk daarbij is dat in elke case wordt 

gereflecteerdd op het survey-feedbackproces. Dat reflecteren wordt aangeduid door de pijlen 

bijj  de blokjes die de uitvoering van de cases weergeven. Elke volgende case start met een aan-

gepastt plan voor het survey-feedbackproces. In hoofdstuk 11 vergelijk ik de cases om zicht te 

krijgenn op de mogelijkheden voor het samenbrengen van perspectieven en op voorwaarden 

voorr survey-feedback. In het laatste hoofdstuk trek ik conclusies ten aanzien van methode-

ontwikkeling,, bespreek ik nieuwe inzichten en kijk ik terug op het verloop van de methode-

ontwikkeling. . 

Terr afsluiting van dit gedeelte over de opzet van deze studie besteed ik kort aandacht aan 

vij ff  belangrijke componenten in een casestudie ontwerp. Dat zijn volgens Yin (1994) (1) de 

onderzoeksvragen,, (2) de eventuele vooronderstellingen, (3) de eenheden van analyse, (4) de 

logicaa waarmee onderzoeksgegevens worden verbonden met vragen en vooronderstellingen, 
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Figuu rr  4.2 Plan voo r ontwikkele n survey-feedbac k method e 

enn (5) criteria voor interpretatie. De vier onderzoeksvragen en enkele vooronderstellingen 

staann in de vorige paragraaf. Organisaties vormen de voornaamste eenheid van analyse in 

dezee studie. Onder een organisatie versta ik een (grotendeels) zelfstandig opererend systeem dat 

tee onderscheiden is van zijn omgeving. Een organisatie kan een bedrijf zijn, een instelling, 

eenn concern, of een ministerie. Een business unit van een concern zie ik als een organisatie 

aangezienn deze grotendeels zelfstandig opereert, onderscheidbaar is van andere organisaties 

inn het concern, een eigen doelstelling heeft, een eigen directie en zo voort. De beantwoording 

vann de vragen en criteria voor interpretatie komen in de volgende paragrafen aan de orde. 

Tabell  4.2 geeft alvast een overzicht. 

Verloo pp van een onderzoe k bi j een organisati e 
Inn het verloop van een onderzoek bij een organisatie is een aantal fasen te onderscheiden. 

Tijdenss het eerste contact wordt bekeken of het voor een organisatie en voor mij interessant 

iss om samen te werken in een onderzoeksproject. Als dat het geval is maken wij afspraken 

voorr samenwerking en stel ik een plan van aanpak op voor de organisatie. Dat plan van aanpak 

schetstt wat het onderzoek inhoudt voor de organisatie en is vooral bedoeld om leidinggevenden 

informatiee te geven die zij kunnen gebruiken om in hun afdelingen over het onderzoek te 

vertellen.. Na een bespreking van het plan van aanpak met leidinggevenden wordt een brief 

verspreidd in de organisatie waarmee de directievoorzitter alle medewerkers op de hoogte stelt 

vann het onderzoek. Daarna start de oriëntatie op de organisatie en de veranderingen. Middels 

gesprekken,, documentenstudie en observatie vorm ik een eerste beeld van de situatie. Tevens 

bereidd ik in deze fase de afname van een vragenlijst voor. De vragenlijst 'Veranderen in organisaties' 

wordtt aan alle betrokkenen voorgelegd en brengt in kaart hoe mensen tegen hun organisatie en 
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T a b e ll  4 . 2 G l o b a l e u i t w e r k i n g v a n h e t o n d e r z o e k s o n t w e r p 

dee veranderingen aankijken. Na analyse van de gegevens uit de vragenlijst en de kwalitatieve 

gegevenss vindt terugkoppeling van de bevindingen plaats. Deze terugkoppeling verloopt via de 

hiërarchischee lij n in een organisatie en volgt daarmee een veel gebruikte aanpak bij survey-

feedback.. Eerst worden de resultaten met de directie en leidinggevenden besproken. 

Leidinggevendenn gaan vervolgens in hun afdelingen aan de slag met de resultaten. Na de 

besprekingg van de resultaten met mensen in de organisatie stel ik een schriftelijk rapport op 

waarinn bevindingen uit de survey worden beschreven en geïnterpreteerd. Het rapport eindigt 

mett suggesties aan de organisatie om het veranderingsproces te versterken. De schriftelijke 

rapportagee geldt als afronding van een onderzoeksproject. 

Err staan telkens twee doelen centraal in de verschillende fasen van het onderzoek in een 

organisatie:: informatie verkrijgen om de onderzoeksvragen mee te beantwoorden én het 

leverenn van een bijdrage aan de versterking van het veranderingsproces. Die bijdrage krijgt 

voorall  vorm tijdens de terugkoppeling van de resultaten. Echter, in het proces dat daaraan 

voorafgaatt vinden voorbereidingen plaats om te zorgen voor een zinvolle terugkoppeling die 

ertoee leidt dat gesignaleerde problemen gaan worden aangepakt. Dat betekent onder meer 

datt ik in de oriëntatiefase naga of er steun is onder de directie en leidinggevenden om met 

dee resultaten van het onderzoek aan de slag te gaan. Vervolgens vraag ik de directievoorzitter 

omm de organisatie te laten weten dat het onderzoek belangrijk is, dat de mening van iedereen 

serieuss wordt genomen en dat het de bedoeling is om naar aanleiding van de resultaten zaken te 

gaann verbeteren. In onderstaande paragrafen werk ik nader uit op welke wijze ik de benodigde 

gegevenss verzamel en wat mijn aanpak is bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Waarr relevant komt tevens aan bod hoe ik onderzoek doen combineer met de wens om de 

resultatenn in te zetten om ondersteuning te bieden aan een organisatie in verandering. 
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4 . 55 ORIËNTATIE OP EEN ORGANISATI E EN HET 
VERANDERINGSPROCES S 

Bijj  het selecteren van organisaties worden drie criteria gehanteerd. Het eerste criterium is het 

soortt veranderingsproces waarin de organisatie zich bevindt. Er moet sprake zijn van een 

ingrijpendee verandering die het kernproces in de organisatie raakt en die eveneens gevolgen 

heeftt voor de aspecten als doelen en strategie, structuur, cultuur of technologie. Omvang is het 

tweedee criterium. Er wordt gezocht naar middelgrote organisaties met minimaal 100 medewerkers 

enn maximaal 500 medewerkers. Het derde criterium is dat organisaties uit zowel de non-profit 

alss de profit sector zijn vertegenwoordigd. 

Dezee selectiecriteria maken vergelijking tussen de cases mogelijk. In de vorige paragraaf 

iss toegelicht dat een vergelijkend case-onderzoek bijdraagt aan de kracht van de conclusies. 

Hett eerste criterium zorgt ervoor dat veranderingsprocessen worden onderzocht waarin 

overeenkomstigee vraagstukken spelen. Deze studie richt zich op geplande veranderingen. 

Inn termen van Boonstra (2000, p. 18) zijn dit tweede-orde-veranderingen waarin een transitie 

plaatsvindtt van een stabiele situatie A naar een stabiele situatie B. De non-routinematige 

vraagstukkenn die dan aan de orde komen, maken dat dergelijke trajecten veel kunnen leren 

overr problemen in veranderingsprocessen. De vraagstukken hebben meestal te maken met de 

afstemmingg tussen organisatie en omgeving (zie § 2.5). Deze afstemming komst zijdelings 

aann bod in de cases. De nadruk ligt op de processen die zich binnen organisaties afspelen, 

ofwell  op de interne dynamiek (In 't Veld, 1995, p. 10). Het tweede criterium zorgt ervoor 

datt organisaties met soortgelijke kenmerken worden vergeleken. Grote organisaties hebben 

bijvoorbeeldd meer verticale en horizontale complexiteit, meer functies en afdelingen en meer 

specialisatiee van vaardigheden en functies dan minder grote organisaties (Daft, 1998, p. 148). 

Controlerenn voor dergelijke kenmerken is nodig om zinvolle vergelijkingen te kunnen 

maken.. Bovendien brengt de uitvoering van de onderzoeksopzet in grote organisaties praktische 

problemenn met zich mee. Het derde criterium zorgt voor variatie in het soort organisaties 

datt wordt onderzocht. Door te bestuderen hoe veranderingen in verschillende sectoren plaats-

vinden,, is het mogelijk om tussen en binnen die sectoren te vergelijken. 

Dee netwerken van promotores en onderzoeker worden gebruikt om organisaties te benaderen 

diee aan de criteria voldoen en die mogelijk zijn geïnteresseerd in samenwerking in een onder-

zoeksproject.. Mondelinge en schriftelijke informatie over het project geven een organisatie 

eenn eerste beeld. Wanneer een organisatie belangstelling heeft, volgt een kennismakings-

gesprek.. Blijk t het project zinvol voor de organisatie en de onderzoeker dan worden afspraken 

gemaaktt voor samenwerking. Een belangrijke voorwaarde om de samenwerking te starten is 

datt de directie aangeeft aan de slag te willen gaan met de resultaten van het onderzoek. In een 

vroegg stadium maak ik een plan van aanpak. Dat plan begint met een eerste indruk van de 

situatiee in de organisatie. Dan volgt een uitleg van de achtergronden van het onderzoek. 

Vervolgenss wordt concreet aangegeven wat het onderzoek vraagt van de betreffende organisatie, 

watt het oplevert, welke activiteiten plaatsvinden en wat de planning is. Het plan wordt 

besprokenn met de leidinggevenden. Dat biedt tevens de gelegenheid tot een eerste kennismaking. 

Opp basis van de bespreking vindt aanpassing van het plan plaats. 
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Dee point of entry (Katz & Kahn, 1978) voor samenwerking in een onderzoeksproject is een 

directielid.. Daarmee wordt een eerste contact gelegd en een kennismakingsgesprek gevoerd. 

Dee gedachte daarachter is om direct contact te leggen op hoog niveau en om commitment 

voorr de survey-feedback te realiseren. Steun van de top is van belang voor het slagen van een 

survey-feedbackk (Beer, 1980). Tegelijk biedt een kennismakingsgesprek met een directielid 

dee mogelijkheid om zijn visie op de situatie in de organisatie te verkennen. Het plan voor 

samenwerkingg wil ik in een vroeg stadium met leidinggevenden bespreken. Leidinggevenden 

zijnn sleutelfiguren in organisaties en in de uitvoering van een survey-feedback (French & 

Bell,, 1995). Door het aangaan van een relatie met leidinggevenden en door deze groep te 

betrekkenn bij het plan voor samenwerking probeer ik de steun voor het project te verbreden. 

Dee oriëntatie op de organisatie in verandering start nadat in overleg met een directielid 

enn eventuele andere betrokkenen is besloten om samen te werken in een onderzoeksproject. 

Hett doel van de oriëntatie is nadere kennismaking, verdere beeldvorming en het leggen van 

eenn relatie met sleutelfiguren. Tijdens de oriëntatie wordt de basis gelegd voor een opp de situatie 

inn de organisatie toegesneden onderzoek en voor zinvolle terugkoppeling. 

Hett voeren van gesprekken met diverse betrokkenen staat centraal tijdens de oriëntatie. 

Ikk spreek hier opzettelijk niet van interviews. Emans (1986) omschrijft het interview als een 

bijzonderee vorm van een gesprek. Een interview heeft als enige doel het verzamelen van 

informatiee volgens een eerder opgesteld plan. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan de 

objectiviteitt van de te verzamelen informatie. De oriënterende gesprekken in dit onderzoek 

hebbenn drie doelen: informatie verzamelen, een eerste idee krijgen van perspectieven op de 

organisatiee en de veranderingen, en contact leggen met diverse personen in de organisatie. 

Omm deze doelen te bereiken wordt gesproken met directieleden, leidinggevenden, medewerkers 

enn leden van de ondernemingsraad. De gesprekken zijn beeldvormend en vinden plaats met een 

beperktt aantal personen. Bij het verzamelen van informatie gaat het erom een indruk te krijgen 

vann het werk in de organisatie zodanig dat ik een idee krijg van het kernproces. Ik spreek met 

personenn die verschillende functies vervullen om subjectieve visies op de situatie in de 

organisatiee in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk om overeenkomsten en verschillen 

naa te gaan in perspectieven op het veranderingsproces. Daarmee voorkom ik dat ik vertrek 

vanuitt een eenzijdige kijk op de situatie (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Bovendien maakt 

dee selectie van personen het mogelijk om contacten te leggen op alle niveaus in de organisatie. 

Daarmeee wordt in een vroeg stadium van het onderzoek een stap gezet om bij een aantal 

mensenn draagvlak en enthousiasme voor het onderzoek te creëren. Enerzijds vraag ik deze 

mensenn informatie, anderzijds geef ik informatie over het doel, de aanpak en het resultaat 

vann het onderzoek. 

Inn de gesprekken komen globaal drie onderwerpen aan de orde: het werk van de persoon, 

dee situatie in de organisatie en de veranderingen. Na een introductie van mijzelf, het onderzoek, 

dee status van het gesprek en de omgang met de gegevens komt het werk van mijn gespreks-

partnerr aan de orde. Daarbij gaat het om een schets van de inhoud van het werk en om vragen 

overr wat goed en minder goed gaat. Op basis hiervan krijg ik een betere indruk van het werk in 

dee organisatie en een eerste idee van mogelijke problemen en sterke kanten van de organisatie. 

Hett tweede onderwerp vormt de organisatie. Het gaat dan niet meer over het werk van de 

persoonn maar over het functioneren van de organisatie. Hoe gaat dat? Heeft de persoon daar 
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eenn beeld van? Dan komen de veranderingen aan de orde. Wat ziet de persoon als de belang-

rijkstee veranderingen op dit moment? Wat merkt hij daar zelf van? Heeft hij daar een mening over? 

Hoee kijken anderen tegen die veranderingen aan? De gesprekken duren ongeveer een uur. 

Meestall  is het mogelijk om aan het einde nog even kort vooruit te kijken. De vraag is dan 

bijvoorbeeldd wat voor problemen de persoon verwacht in de komende periode. Het antwoord 

opp deze vraag levert meestal een beeld van mogelijke belemmeringen in het veranderings-

proces.. Het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt helpt mij bij het begrijpen van de 

situatiee in een organisatie. Het geeft een eerste indruk van vraagstukken en problemen in het 

veranderingsprocess en van mogelijke verschillen in het perspectief dat betrokkenen hebben 

opp dat proces. Ook leveren de gesprekken informatie over de wijze waarop het veranderings-

process wordt aangepakt. Dat is van belang voor de beantwoording van de derde vraag in deze 

studie.. Bovendien geven de gesprekken mij de gelegenheid om na te gaan of bepaalde thema's 

voldoendee in vragenlijst aan bod komen. 

Tijdenss de oriëntatie worden documenten verzameld en bestudeerd. Het lezen van jaar-

verslagen,, beleidsstukken over verandering, personeelskranten en andere schriftelijke informatie 

draagtt bij aan verdere beeldvorming en nadere kennismaking. Tevens ondersteunt het de 

voorbereidingg van de gesprekken en de aanpassing van de terminologie in de vragenlijst 

(ziee § 4.6). Observatie heeft vooral als doel de sfeer in de organisatie te proeven en een idee 

tee krijgen van de cultuur en omgangsvormen. In termen van Meerling (1984) gaat het om 

vrij ee observatie, omdat zonder welomschreven kader wordt geobserveerd en niet alleen naar 

gedragg wordt gekeken. Deze vorm van observatie is een zinvolle procedure in de verkennende 

fasee van een onderzoek (p. 160). Resultaten van observatie worden niet systematisch gerapporteerd. 

Voorr een deel bepalen zij de opstelling van de onderzoeker in de organisatie. Een eenvoudig 

voorbeeldd is het aanpassen van kleding aan de dresscode in een bedrijf. Ingewikkelder maar 

zekerr niet onbelangrijk is dat bij terugkoppeling van de resultaten rekening wordt gehouden 

mett de stemming in organisatie. Is deze optimistisch, dan is het mogelijk om het idee van 

versterkingg van het veranderingsproces aan te laten sluiten bij de heersende positieve stemming. 

Iss deze pessimistisch, dan is het belangrijk om te zorgen dat de resultaten als kans voor 

verbeteringg worden gepresenteerd en niet tot versterking van de negatieve stemming leiden. 

Dee impressie van de stemming komt grotendeels middels observatie tot stand. 

4 . 66 IN KAAR T BRENGEN VA N BELEMMERINGE N BIJ 
VERANDERINGE N N 

Dezee paragraaf gaat in op de wijze waarop belemmeringen bij veranderingen in kaart worden 

gebracht.. Het eerste deel van de paragraaf gaat over de keuze om dat met een vragenlijst te 

doen.. In het tweede deel van de paragraaf komen de ontwikkeling en inhoud van deze vragen-

lijstt aan de orde. Het derde deel schetst kort de procedure rond de afname van de vragenlijst. 

Hett met een vragenlijst in kaart brengen van belemmeringen sluit aan bij de objectivistische kijk 

opp organisaties (zie § 4.3) die gericht is op het beschrijven van de situatie in een organisatie 

enn op het onderling vergelijken van organisaties. Tegelijk speelt het werken met een vragen-

lijstt een rol in het zichtbaar en bespreekbaar maken van verschillende perspectieven op die 

situatiee en in het versterken van veranderingsprocessen. Deze toepassingen sluiten meer aan 
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bijj  een subjectivistische kijk op organisaties in verandering en bij het werken met een vragen-

lijstt als interventiemiddel. Daar ga ik later in dit hoofdstuk nader op in (zie § 4.7 en § 4.9). 

Keuzee voo r een vragenlijs t 
Inn de eerste onderzoeksvraag gaat het om het in kaart brengen van belemmeringen in ingrijpende 

veranderingsprocessenn en het verkennen van relaties tussen deze belemmeringen. Het vorige 

hoofdstukk geeft een inventarisatie van belemmeringen en succesvoorwaarden weer die is 

geordendd in een model (zie § 3.5). De vorige paragraaf laat zien dat de oriëntatie op de organisatie 

enn de veranderingen geschiedt middels kwalitatieve methoden. Om een beeld te krijgen van 

dee mate waarin deze belemmeringen en succesfactoren voorkomen in een organisatie wordt 

eenn vragenlijst ontwikkeld. Van der Zouwen en De Jong-Gierveld (1987) omschrijven een 

vragenlijstt als: 

eenn geordend e verzamelin g vrage n (opgestel d doo r een onderzoeker) , waarva n de beantwoording 

(doorr  daarto e door de onderzoeke r geselecteerd e personen) , moet leide n tot (voo r het beantwoorde n 

vann de probleemstelling ) relevant e informati e (p. 13). 

Dee vragenlijst waarmee in deze studie wordt gewerkt, bestaat uit stellingen over de organisatie 

enn de veranderingen. Verderop in deze paragraaf komt deze lijst uitgebreid aan de orde. De lijst 

iss bedoeld voor alle betrokkenen in een veranderingsproces. 

Eenn belangrijke reden om in deze studie te werken met een vragenlijst heeft te maken met de 

voordelenn van deze methode (Harrison, 1994; Seashore, 1987; Swanborn, 1987): de resultaten 

zijnn eenvoudig te kwantificeren en samen te vatten, het is de snelste en goedkoopste manier 

omm op grondige wijze gegevens te verzamelen, het is geschikt voor grote steekproeven, het is 

bruikbaarr voor het vergelijken van eenheden en herhalen van onderzoek, het is goed bruikbaar 

voorr onderzoek naar attitudes, en gestandaardiseerde instrumenten kennen geteste items. 

Inn deze studie betekenen deze voordelen dat meningen van mensen over hun organisatie 

enn de veranderingen worden verzameld en omgezet in kwantitatieve gegevens die eenvoudig 

grafischh zijn weer te geven. Een samenvatting van de onderzoeksgegevens in een grafiek laat 

inn een oogopslag zien wat de stand van zaken is in een organisatie. Nadere analyse en inter-

pretatiee van de grafiek zijn uiteraard van belang en vereisen kennis van de context. Dat is een 

vann de redenen om kwantitatieve en kwalitatieve methoden te combineren. Een snelle en 

goedkopee methode is prettig voor de onderzoeker die in een beperkte tijd en met beperkte 

middelenn zijn project moet afronden. Belangrijker is dat de belasting voor een organisatie 

relatieff  gering is en dat het mogelijk is resultaten kort na de afname van de vragenlijst terug te 

koppelen.. De grondigheid van de vragenlijst vertaalt zich in deze studie naar het verzamelen 

vann gegevens over een groot aantal onderwerpen. In principe worden alle betrokkenen in een 

organisatiee benaderd om hun mening te geven over de situatie. Er is sprake van een groot 

aantall  respondenten: per organisatie varieert het aantal betrokkenen van 100 tot 500. Door op 

gestandaardiseerdee wijze gegevens te verzamelen is het mogelijk om resultaten van verschillende 

organisatiess te vergelijken en om binnen organisaties resultaten van strategen, invoerders en 

ontvangerss van de veranderingen te vergelijken. Het testen van stellingen in de vragenlijst 

komtt verderop in deze paragraaf aan de orde. 

Vanuitt een interventieperspectief heeft het werken met een vragenlijst ook voordelen. De top 

vann de organisatie geeft namelijk aan geïnteresseerd te zijn in ieders mening over de organisatie 
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inn verandering. Tevens wordt de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de resultaten 

vann het onderzoek. Naast het signaal dat de top van de organisatie afgeeft wordt nog een 

anderr effect bereikt met de vragenlijst. Door mensen te vragen naar hun mening over onder-

werpenn die hun organisatie en de veranderingen betreffen krijgen zij zicht op factoren die 

relevantt zijn om aandacht aan te besteden in veranderingsprocessen. 

Genoemdee auteurs signaleren ook nadelen van het werken met een vragenlijst. Deze zijn 

datt het moeilijk is om gegevens te verkrijgen over concreet gedrag, dat het weinig informatie 

overr context levert, dat het onpersoonlijk is, dat het niet geschikt is voor gevoelige onder-

werpen,, dat het risico van non-respons bestaat, dat vertekening in antwoorden mogelijk is, 

enn dat specifieke vaardigheden nodig zijn voor ontwikkeling van het instrument en analyse 

vann gegevens. Het eerste nadeel is niet erg van toepassing in deze studie, doordat concreet 

gedragg niet centraal staat in de probleemstelling. Informatie over context wordt voor een 

belangrijkk deel verkregen middels de hierboven besproken kwalitatieve methoden. Als aan-

vullingg hierop bevat de vragenlijst een aantal open vragen waarin mensen enige context kunnen 

schetsen.. Een onpersoonlijke aanpak met bijbehorende hoge non-respons is het versturen 

vann een vragenlijst per post. In deze studie zorgen leidinggevenden in de organisaties voor 

dee verspreiding van de vragenlijst binnen hun eenheden. Daarmee wordt geprobeerd om een 

persoonlijkk tintje te geven aan het onderzoek en tevens om de non-respons te verlagen. Met 

leidinggevendenn heeft de onderzoeker persoonlijk contact bij het bespreken van het plan van 

aanpak.. Vertekening in de antwoorden is een lastig punt. Om deze vertekening te minimaliseren 

wordtt bij het maken van de vragenlijst rekening gehouden met aanbevelingen voor de 

formuleringg van items. Dat is immers een belangrijke bron van vertekening (cf. Edwards et 

al.,, 1997). Het goed formuleren van items is een van de specifieke vaardigheden waarover een 

onderzoekerr moet beschikken bij het werken met vragenlijsten. Verschillende onderdelen van 

mijnn opleiding gingen over het maken van vragenlijsten en over het analyseren van statistische 

gegevens.. Daardoor is dit nadeel hier minder van toepassing. Bovendien is de vragenlijst 

waarmeee in deze studie wordt gewerkt in stappen ontwikkeld en getest in twee pilotstudies. 

Kortt gezegd komt het erop neer dat het werken met een vragenlijst in deze studie duidelijke 

voordelenn heeft. De nadelen zijn grotendeels ondervangen. De vragenlijst is daarmee een 

krachtigg instrument om in dit onderzoek belemmeringen en succesfactoren in veranderings-

processenn in kaart te brengen. Het volgende deel van deze paragraaf geeft meer inzicht in de 

totstandkomingg en inhoud van de vragenlijst. 

Ontwikkelin gg en inhou d van de vragenlijs t 'Verandere n in organisaties ' 
Dee ontwikkeling van de vragenlijst 'Veranderen in organisaties' vindt plaats in vier stappen. 

Inn de eerste stap stond literatuuronderzoek centraal. Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de 

resultatenn van dat literatuuronderzoek. Daarin komt aan de orde dat omstandigheden in 

organisaties,, de aanpak en inrichting van een veranderingsproces en de individuele beleving 

vann de veranderingen door mensen in de organisatie een belemmering vormen voor het 

veranderingsprocess of dat deze het veranderingsproces juist positief beïnvloeden. De ordening 

vann factoren en de uitwerking ervan zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten, op theorieën 

overr het goed en minder goed inrichten van organisaties en veranderingsprocessen, en op 

opgetekendee ervaringen van academici en adviseurs die zich met veranderingsprocessen 
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bezighouden.. Resultaat van het literatuuronderzoek is het model met zestien factoren (zie § 3.5) 

enn een globale operationalisatie van die factoren. Bij de eerste factor, doelen en strategie van de 

organisatie,, zijn belangrijke aspecten bekendheid van de doelen in de organisatie en aandacht 

vann de organisatie voor haar omgeving. 

Dee tweede stap betreft het analyseren en ordenen van uitspraken over belemmeringen en 

succesfactorenn die in veranderingsprocessen in Nederlandse organisaties worden aangetroffen. 

Ongeveerr tweehonderd deelnemers aan postacademisch onderwijs over organisatieverandering 

iss gevraagd welke belemmeringen en succesfactoren zij tegenkomen in hun dagelijkse praktijk 

alss adviseur, leidinggevende, verandermanager of stafmedewerker. Dat leverde een verzameling 

vann ongeveer vijfhonderd kaartjes met belemmeringen en driehonderd kaartjes met succes-

factoren. . 

Inn de derde stap gaat het om het opstellen van een eerste versie van de vragenlijst. De 

zestienn factoren en hun globale operationalisatie vormen hiervoor de basis. Er wordt gekeken 

off  de verzameling kaartjes met belemmeringen en succesfactoren is in te delen bij de onder-

scheidenn zestien factoren en of genoemde belemmeringen en succesfactoren aansluiten bij de 

globalee operationalisatie. Ongeveer negentig procent van de kaartjes blijkt goed te plaatsen in 

dee factoren van het model. De overige tien procent van de kaartjes bestaat vooral uit eenmalig 

genoemdee belemmeringen of succesfactoren. De indruk is dat die alleen voor een specifiek 

veranderingsprocess van toepassing waren. Veel van de ruim zevenhonderd overgebleven kaartjes 

bevattenn belemmeringen en succesfactoren die overeenkomen met de globale operationalisatie. 

Mett behulp van de kaartjes is de globale operationalisatie nader uitgewerkt en kan bij het 

formulerenn van de stellingen worden aangesloten bij de praktijkervaringen die mensen hebben 

mett veranderingsprocessen in organisaties. Bekendheid van de doelen in de organisatie 

wordtt bijvoorbeeld niet zo vaak genoemd op de kaartjes, men spreekt meestal over duidelijk-

heidd van de doelen. In de vragenlijst wordt de stelling daarom: 'Het is mij duidelijk welke 

doelenn (naam van de organisatie) wil bereiken.' Aandacht van de organisatie voor de omgeving 

iss in de vorm van een stelling omschreven als: '(Naam van de organisatie) besteedt veel aan-

dachtt aan markteisen en ontwikkelingen in de omgeving.' 

Dee vierde stap bestaat uit het uitvoeren van twee pilotstudies met de vragenlijst. De eerste 

pilott (Aspeslagh, 1996a) is vooral bedoeld om de formuleringen te testen en om een indruk 

tee krijgen van de bruikbaarheid van de vragenlijst voor een organisatie. Zestig procent van 

dee medewerkers van een dienstverlenende organisatie vult de lijst in. Het algemene oordeel 

overr de inhoud van de vragenlijst en bruikbaarheid voor de organisatie is positief. 

Belangrijkstee resultaat van deze pilot is de verheldering van een aantal ambigue stellingen. 

Tevenss blijken de betrouwbaarheidsscores voor de schalen in de vragenlijst (factoren uit het 

model)) redelijk hoog tot hoog. Dat geeft aan de stellingen die bij een schaal horen een 

samenhangendd geheel vormen. In de tweede pilot (Aspeslagh, 1996b) gaat het erom de herziene 

versiee van de vragenlijst te testen en om na te gaan hoe de vragenlijst ingezet kan worden als 

onderdeell  van een onderzoeksproject om het veranderingsproces in een organisatie te versterken. 

Dezee pilot vindt plaats bij een eenheid van een internationaal concern dat technologie en 

elektronicaa produceert. Naar aanleiding van de tweede pilot wordt de versie van de vragen-

lijstt 'Veranderen in organisaties' opgesteld om in de cases mee te werken. 
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Organ isa t i e e 

Organisatiedoele nn Duidelijkhei d van de organisatiedoelen , overeenstemmin g over die doelen , duidelijkhei d van de 

enn -strategi e strategie , extern e gerichthei d van de strategi e en flexibiliteit  om in te spele n op de omgevin g 

Voorbeeld:Voorbeeld: Het is mij duidelijk welke doelen (naam organisatie) wil bereiken 

Structuu rr  Regels en procedures , beslissinge n over de uitvoerin g van het werk . wijz e van besluitvorming . 

ordelij kk  en systematisc h in werke n 

Voorbeeld:Voorbeeld: Deze organisatie kent te veel regels en procedures 

Cultuu rr  en Werkoverle g tusse n leidinggevende n en medewerkers , aandach t voo r teamontwikkeling . aanmoedige n 

leidinggeve nn van eigen initiatief , cultuurverschille n tusse n afdelingen , contac t tusse n leidinggevende n en 

medewerkers ,, vertrouwe n in leidinggevenden , contacte n met collega' s 

Voorbeeld:Voorbeeld: Er is goed werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers 

Technologi ee Beschikbaarhei d technisch e middelen , gebrui k technologie , informati e over wer k 

Voorbeeld:Voorbeeld: Er zijn voldoende technische hulpmiddelen (specificeren) om mijn werk naar behoren uit te voeren 

WerkWerk  Zelf kunne n invulle n werkuitvoering , afwisselin g in werk . waarderin g voo r werk . inzet kenni s en 

vaardigheden ,, plezie r in werk . voldoend e personee l carrièreperspectief , arbeidsvoorwaarde n 

Voorbeeld:Voorbeeld: Het is goed mogelijk de uitvoering van mijn werk naar eigen inzicht in te vullen 

Onderling ee Afdeüngsbelangen . gerichthei d op eigen positie , aandach t van top voo r medewerkers , competiti e 

verhoudinge nn tusse n afdelingen , invloe d van afdelinge n 

Voorbeeld:Voorbeeld: Afdelingen in deze organisatie zijn in het algemeen gericht op het realiseren van eigen belangen 

Verander ingsp roce s s 

Veranderdoele nn Duidelijkhei d veranderdoelen . overeenstemmin g over die doelen , duidelijkhei d over wijz e van realisere n 

enn -aanpa k Voorbeeld: De doelen van het veranderingsproces zijn duidelijk 

Technologi ee Realisati e technisch e veranderingen , aandach t voo r technologisch e veranderingen , beschikbaarhei d 

technisch ee middele n voo r realisati e veranderinge n 

Voorbeeld:Voorbeeld: De verandering vereist technologische aanpassingen die moeilijk zijn te realiseren 

Spanninge nn tusse n afdelingen , spanninge n binne n afdelingen , dru k op bestaand e cultuu r 

Voorbeeld:Voorbeeld: Het veranderingsproces leidt tot een toename van spanningen tussen afdelingen 

Hoeveelhei dd gelijktijdig e veranderingen , duidelijkhei d fasen in proces , tij d voo r verschillend e fasen , tij d 

voo rr  acceptati e van veranderingen , verloo p besluitvormin g 

Voorbeeld:Voorbeeld: Er worden te veel veranderingen tegelijkertijd doorgevoerd 

Informatievoorzienin gg Duidelijkhei d van informatie , frequenti e van informatie , informati e over voortgang , bro n van informati e 

Voorbeeld:Voorbeeld: De informatie over het veranderingsproces is duidelijk 

Aandach tt  voo r ideeën van medewerkers , traininge n en cursussen , bespreke n van ervaringen , betrekke n 

ondernemingsraad ,, betrekke n afdelingen , bijsturingmogelijkhede n 

Voorbeeld:Voorbeeld: Tijdens het veranderingsproces is er voldoende aandacht voor ideeën van medewerkers 

Zichtbaarhei dd top . indru k verandermanagers . capaciteite n verandermanagers , aandach t voo r spanninge n 

tusse nn afdelingen , communicati e over aanpak 

Voorbeeld:Voorbeeld: De directie I het managementteam verbindt zich openlijk en actief met het veranderingsproces 

Betrekke nn medewerkers , aanpasse n stij l van leidinggeven , aandach t voo r spanninge n binne n afdelingen . 

aandach tt  voo r oplossinge n van problemen , aandach t voo r persoonlijk e gevolge n voo r medewerker s 

Voorbeeld:Voorbeeld: Leidinggevenden betrekken medewerkers bij de invoering van de veranderingen 

Verwachtin gg uitkoms t Onzekerhei d doo r veranderingen , gevolge n voo r privé-leven , ervaringe n met eerder e veranderingen . 

gevoe ll  van afkeurin g eerder werk . kenni s en ervarin g voo r toekoms t dru k op normal e werkzaamheden . 

eigenn belan g 

Voorbeeld:Voorbeeld: Het veranderingsproces roept bij mij grote onzekerheid op 

Erkennin gg van noodzaak , vertrouwe n in haalbaarheid , persoonlijk e voordelen , steu n voo r doelen , inzet 

voo rr  veranderin g 

Voorbeeld:Voorbeeld: Ik vind de veranderingen noodzakelijk 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Creërenn van 

betrokkenhei d d 

Roll  van verander -

manager s s 

Roll  van leiding -

gevende n n 

Steunn en inzet 

Tabe ll  4.3 De v ragen l i j s t 'Ve randere n in o rgan isa t ies ' en voorbee lde n va n s te l l i nge n 
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Dee vragenlijst 'Veranderen in organisaties' bevat 79 vragen met telkens vijf antwoord-

mogelijkheden.. De vragen zijn geformuleerd als stellingen. De persoon die de lijst krijgt voor-

gelegdd wordt gevraagd om aan te geven in welke mate hij het eens of oneens is met de inhoud 

vann de stelling. Het eerste deel van de lijst bevat stellingen over de organisatie en het tweede 

deell  bevat stellingen over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Twee open 

vragenn aan het einde van de lijst zijn bedoeld om de invuller de gelegenheid te bieden in 

eigenn woorden aan te geven wat hij als de meest belemmerende factor in het veranderings-

process ziet en wat hij als de meest bevorderende factor ziet. Een aantal algemene vragen is 

bedoeldd om onder andere de functie, het geslacht en de leeftijd van de persoon te achterhalen. 

Hett deel over de organisatie is onderverdeeld in zes factoren. Het deel over het veranderings-

process is onderverdeeld in tien factoren. De omschrijvingen van deze factoren staan in tabel 4.3. 

Daarinn is tevens voor elke factor een voorbeeld van een bijbehorende stelling opgenomen. 

Dee resultaten van de vragenlijst worden grafisch weergegeven. Een grafiek komt als volgt 

tott stand. Per schaal worden de scores opgeteld en gedeeld door het aantal items in de schaal. 

Vervolgenss worden deze gemiddelde beoordelingen van de factoren samengevoegd in vier 

categorieën:: erg negatieve oordelen (1 tot 2 op de vijfpuntsschaal), negatieve oordelen (2 tot 3), 

positievee oordelen (3 tot 4) en erg positieve oordelen (4 tot 5). De zwarte en donkergrijze 

gedeeltenn van de grafiek geven de percentages erg negatief en negatief beoordeelde stellingen 

weer.. De lichtgrijze en bijna witte gedeelten van de grafiek geven de positief en erg positief 

beoordeeldee stellingen weer. Het op deze wijze weergeven van de negatieve en positieve oordelen over 

kenmerkenn van de organisatie en het veranderingsproces heeft als doel op genuanceerde wijze 

tee laten zien hoe de meningen in een organisatie zijn verdeeld. Ik spreek van een belemmerende 

factorr wanneer meer dan de helft van de mensen in de organisatie een kenmerk negatief 

evalueert.. Omgekeerd is er sprake van een succesfactor bij een positieve evaluatie door meer 

dann de helft van de mensen. Dit criterium is arbitrair. Evengoed kan worden gesteld dat er in een 

ingrijpendd veranderingsproces pas sprake is van een succesfactor als bijvoorbeeld driekwart van 

dee betrokkenen een helder beeld heeft van de doelen van de verandering. Mij n keuze voor 

vijfti gg procent als criterium sluit aan bij het idee dat belemmeringen en succesvoorwaarden 

uiteindenn van een dimensie zijn. Halverwege die dimensie bevindt zich een omslagpunt van 

negatieff  naar positief. Figuur 4.3 Iaat een voorbeeld zien van een grafische weergave van de 

resultatenn van de vragenlijst. 

Dee figuur laat zien dat er met name problemen spelen in de huidige organisatie. Vij f van 

dee zes kenmerken die betrekking hebben op deze fictieve organisatie worden negatief beoor-

deeldd door ongeveer driekwart van de betrokkenen. Alleen over het werk zijn mensen posi-

tief.. Waarschijnlijk is deze situatie aanleiding voor het starten van een veranderingsproces en 

wordtt in dat veranderingsproces verbetering van de problemen nagestreefd. Over het veran-

deringsprocess is een ruime meerderheid van de betrokkenen positief. De doelen en aanpak 

zijnn bijvoorbeeld helder voor driekwart van de mensen en de steun en inzet voor het veran-

deringsprocess zijn hoog. Het lijk t erop dat mensen verlangen naar verbetering van de situa-

tiee en daar een bijdrage aan willen leveren (cf. Bennebroek Gravenhorst et al., in druk). 

Nietteminn leidt het veranderingsproces tot spanningen binnen en tussen afdelingen en heeft 

eenn aantal leidinggevenden moeite met het vinden van hun rol in het veranderingsproces. 

Dezee speculatieve interpretatie geeft een idee van de manier waarop een grafiek kan worden 
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Doelenn en strategi e 

Structuu r r 
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Technologi e e 
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Onderling ee verhoudinge n 
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Technologi e e 

Spanninge n n 
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Informatievoorzienin g g 

Creërenn van betrokkenhei d 

Roll  verandermanager s 

Roll  leidinggevende n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 
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Figuu rr  4.3 Weergave van resultate n van de vragenlijs t 'Verandere n van organisaties ' 

geïnterpreteerd.. In de volgende hoofdstukken vindt uitgebreidere interpretatie plaats van 

dergelijkee grafieken die niet alleen is gebaseerd op de vragenlijst resultaten, maar ook steunt 

opp een kwalitatieve analyse van de situatie in de case. 

Afnam ee van de vragenlijs t 
Dee procedure rond de afname van de vragenlijst is in belangrijke mate gericht op het maxima-

liserenn van de respons. Bij survey-onderzoek is een hoge respons van belang om betrouwbare 

resultatenn te verkrijgen. Lage respons kan vertekening van de resultaten betekenen door 

ongelijkee vertegenwoordiging van verschillende groepen (Fowler, 1984). Er is geen standaard 

voorr de minimale respons bij surveys, maar vijfti g procent wordt wel als minimum gezien 

(Edwardss et al., 1997). Bij survey-feedback is een hoge respons nog om een tweede reden van 

belang.. Terugkoppeling van de resultaten neemt toe in effectiviteit wanneer meer mensen de 

vragenlijstt hebben ingevuld. Een respons van bijvoorbeeld dertig procent kan representatief 

zijn,, maar is naar mijn idee in een feedbackproces weinig stimulerend. Het bespreken van de 

resultatenn in een organisatie doet mensen meer als tenminste de helft van de mensen de vragen-

lijstt heeft ingevuld. Dat maakt meer indruk, zorgt voor een overtuigender totaalbeeld en het 

draagtt eraan bij dat groepen in de organisatie zich eigenaar van de resultaten (gaan) voelen 

(ziee ook § 4.9). 
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Voorafgaandd aan de afname wordt de terminologie in de vragenlijst aangepast aan de situatie 

inn de organisatie. Dat betekent dat in de algemene instructie wordt toegelicht om welk 

veranderingsprocess het gaat. Ook worden de delenn met de vragen over de organisatie en over 

hett veranderingsproces voorzien van een korte aangepaste instructie. De terminologie in de 

stellingenn wordt waar nodig aangepast. Het vervangen van de term 'deze organisatie' door de 

naamm van de organisatie maakt het invullen prettiger doordat dat de stellingen niet abstract 

enn algemeen overkomen. Ook worden de termen 'verandermanagers' en 'leidinggevenden' 

zodanigg geformuleerd dat zij aansluiten op de specifieke situatie. Middels een proefafname 

off  door het voorleggen van de lijst aan een aantal betrokkenen ga ik na of de aangepaste versie 

duidelijkk is. Vergelijkbaarheid van de resultaten van de afzonderlijke cases is een criterium 

datt concurreert met aansluiting op de specifieke situatie. Dat betekent dat ik de formulering 

vann stellingen in principe niet wijzig. Wel is het mogelijk om extra stellingen toe te voegen 

omm na te gaan hoe over een specifiek thema wordt gedacht. Bij de uiteindelijke versie van de 

vragenlijstt voeg ik een begeleidende brief bij. In die brief verwijs ik naar de brief die de directie 

overr het onderzoek verstuurde, herhaal ik het doel van het onderzoek en geef ik aan welke 

proceduree voor afname van de lijsten wordt gevolgd. 

Mij nn streven is om afdelingen of teams de vragenlijst tijdens een werkoverleg of op een 

anderee gelegenheid te laten invullen. Groepsafname leidt tot een hogere respons dan uitreiking 

vann de lijst of verzending (Den Hertog & Van Sluijs, 1995). Tijdens de groepsafname kan een 

leidinggevendee kort het doel van het onderzoek bespreken en aangeven wat de bedoeling is 

mett de vragenlijst zodat ook een mondelinge toelichting wordt gegeven. Dat is een van de 

redenenn om in een eerder stadium al contact te leggen met de leidinggevenden. Wanneer 

groepsafnamee niet mogelijk is, stel ik mij voor dat leidinggevenden de lijst uitreiken, een toe-

lichtingg geven en mensen dringend vragen om de lijst in te vullen. Het afdwingen van een 

bepaaldee wijze van afname komt de respons niet ten goede en staat op gespannen voet met 

dee relatie die ik met mensen in de organisatie wil opbouwen. Daarom bepaal ik in elke case 

inn overleg met betrokkenen de precieze afnameprocedure. Bij groepsafname of bij uitreiking 

doorr de leidinggevenden stel ik mij voor dat de lijsten in een gesloten enveloppe worden 

ingenomenn door de leidinggevenden. In geval van uitreiking is twee weken een reële periode 

voorr invulling (Edwards et al., 1997). Mensen krijgen dan voldoende gelegenheid om zelf een 

geschiktt moment te kiezen voor het invullen van de lijst en tegelijk is de periode niet dusdanig 

datt de lijst wordt weggelegd en vergeten. Doordat de leidinggevenden de lijsten innemen 

kunnenn zij zelf de respons in de gaten houden. 

4 . 77 PERSPECTIEVEN VA N BELANGHEBBENDE N IN KAAR T 
BRENGEN N 

Inn de tweede onderzoeksvraag gaat het om het in kaart brengen van perspectieven van 

belanghebbendenn op hun organisatie en de veranderingen. Tevens wil ik nagaan wat mogelijk-

hedenn zijn om deze perspectieven samen te brengen. Eerst bespreek ik welke belanghebbenden ik 

onderscheidd in veranderende organisaties. Vervolgens geef ik aan hoe ik hun perspectieven vergelijk 

enn op welke wijze ik de mate van overeenstemming bepaal. Aan het slot van deze paragraaf 

gaa ik in op een manier om belanghebbenden kennis te laten nemen van eikaars perspectieven. 
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Inn paragraaf 2.3 worden drie manieren besproken om belangengroepen in organisaties te 

onderscheiden.. Kijkend naar de structuur van een organisatie is het mogelijk om groepen in 

tee delen naar de plaats in de organisatiestructuur (directie, middenkader, staf, uitvoerend, 

ondersteunend)) en naar het soort werk of de afdeling (verkoop, productie, inkoop, financiën, 

administratie).. Een derde manier om belangengroepen te onderscheiden is door te kijken 

naarr de rollen die zij spelen in veranderingsprocessen. In dat geval is er sprake van een drie-

delingg in strategen, invoerders en ontvangers. Strategen voelen meestal als eerste de nood-

zaakk tot veranderen, zetten de grote lijnen uit en nemen belangrijke beslissingen. Invoerders 

realiserenn de veranderingen en regelen de dagelijkse gang van zaken. Ontvangers bepalen uit-

eindelijkk of veranderingen slagen en of de invoering daadwerkelijk verloopt zoals strategen 

enn invoerders dat voor ogen hebben. Deze rolverdeling is vrij algemeen en abstract. In de 

casess is het nodig om te bepalen welke groepen of personen welke rollen spelen en wat die 

rollenn inhouden. Een concrete uitwerking van deze rolverdeling laat onder meer zien in hoeverre 

strategenn zelfstandig opereren of dat zij bij de vormgeving van een veranderingsproces al 

overlegg voeren met invoerders en ontvangers. Ik kies ervoor om belanghebbenden te onder-

scheidenn naar de rollen die zij vervullen in een veranderingsproces, omdat dat goed aansluit 

bijj  de situatie in de organisaties die ik onderzoek. Deze bevinden zich immers allemaal in een 

veranderingsproces.. Een tweede is dat het onderscheid aansluit bij het idee dat in een 

veranderendee organisatie verschillende perspectieven bestaan op de situatie. In het eerste 

hoofdstukk gaf ik aan dat bij organisatieverandering het perspectief van het management, c.q. 

dee strategen, centraal staat. Door de verschillende rollen te onderscheiden en in kaart te 

brengenn hoe verschillende betrokkenen naar hun organisatie en de veranderingen kijken, 

ontstaatt een beeld van de diverse zienswijzen, inzichten en ervaringen die in een organisatie 

bestaan. . 

Nadatt in een case is bepaald welke personen in een veranderingsproces welke rollen 

vervullen,, maak ik voor elke groep een uitsplitsing van hun scores. Daarmee breng ik in kaart 

watt de mening is van elke groep over de zestien kenmerken van veranderende organisaties 

diee aan bod komen in de vragenlijst. Er is weinig bekend over verschillen in perspectieven, 

omdatt over het algemeen het managementperspectief centraal staat in veranderingsprocessen. 

Doorr per groep het percentage positieve en negatieve oordelen over de kenmerken weer te 

geven,, ontstaat een beeld van verschillen in perspectief. Verkenning en het begrijpen van 

patronenn is hier het voornaamste doel. Vanuit de rol die strategen vervullen is het onder 

meerr te verwachten dat deze personen door hun informatievoorsprong een beter beeld hebben 

vann de veranderdoelen dan invoerders en ontvangers. De overeenkomst in perspectieven is te 

bepalenn door per kenmerk het grootste verschil tussen de groepen weer te geven. Vervolgens 

kann ik nagaan of de mate waarin perspectieven overeenkomen (relatief kleine verschillen tussen 

dee groepen) samenhangt met de steun en inzet voor het veranderingen. 

Hett verkennen van mogelijkheden om perspectieven van betrokkenen samen te brengen 

gebeurtt tijdens de survey-feedback (zie § 4.9). Eerder is aangegeven hoe contacten met de 

organisatiess worden gelegd, dat een plan van aanpak voor samenwerking in een onderzoek 

wordtt opgesteld, hoe nadere oriëntatie op de organisatie en de veranderingen plaatsvindt en welke 

dee rol van de vragenlijst 'Veranderen in organisaties' in dit onderzoek vervult. Na verwerking 

enn analyse van alle verzamelde gegevens start de terugkoppeling. Deze vindt plaats in een 
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aantall  stappen. De eerste stap is het bespreken van de voorlopige resultaten met de directie en 

mett de leidinggevenden. Tijdens die bespreking staan belemmeringen en succesvoorwaarden 

centraal.. De algemene vraag is dan wat er goed gaat en wat er minder goed gaat in de 

veranderendee organisatie. Verschillen in perspectief vormen een onderdeel van het antwoord 

opp die vraag. Bij doelen en aanpak van de veranderingen is het bijvoorbeeld gunstig als alle 

betrokkenenn daar een goed beeld van hebben. De literatuur suggereert dat dat vaak niet het 

gevall  is. Wanneer verschillen bestaan tussen strategen, invoerders en ontvangers kan dat aan-

leidingg zijn om met betrokkenen op zoek te gaan naar de achtergrond van die verschillen. 

Inn eerste instantie probeer ik samen met de directie en leidinggevenden de verschillen in 

perspectieff  te analyseren en na te gaan wat de betekenis daarvan is voor het vervolg van het 

veranderingsproces.. Deze aanpak hangt samen met de centrale rol die leidinggevenden spelen 

inn het survey-feedbackproces. Daarna is het de bedoeling dat leidinggevenden de resultaten in 

hunn eenheden bespreken. Om de bespreking te ondersteunen stel ik een schriftelijke rapportage 

opp met daarin de resultaten, een uitgebreide toelichting en conclusies gebaseerd op de resultaten 

enn de gezamenlijke interpretatie daarvan. Leidinggevenden kunnen deze rapportage gebruiken 

omm met medewerkers nader van gedachten te wisselen over de resultaten en over de betekenis 

vann verschillen in perspectief. Wanneer leidinggevenden bijvoorbeeld een beter beeld hebben 

vann de doelen en de aanpak van de veranderingen is het een zinvolle vraag hoe zij deze voor-

sprongg kunnen gebruiken om aan medewerkers duidelijk te maken wat met de veranderingen 

kann worden bereikt en hoe deze in de praktijk vorm krijgen. 

4 . 88 AANPA K VA N EEN VERANDERINGSPROCES EN 
EFFECTIVITEIT T 

Bijj  de derde vraag gaat het om de relatie tussen de aanpak van een veranderingsproces en 

dee effectiviteit ervan. De vooronderstelling is dat ontwerpmatige benaderingen tot meer 

belemmeringenn leiden dan ontwikkelbenaderingen doordat daarbij minder aandacht aan het 

veranderingsprocess wordt besteed. Alvorens na te kunnen gaan of een relatie bestaat tussen 

aanpakk en effectiviteit is het nodig de veranderaanpak in een case te karakteriseren. Ook is 

hett nodig om de effectiviteit van een veranderingsproces te bepalen. 

Inn het tweede hoofdstuk zijn de ontwerp- en ontwikkelbenadering van veranderingen aan de 

ordee gekomen. Die benaderingen zijn uitgewerkt aan de hand van elf kenmerken (zie § 2.6). 

Doorr voor elk van de cases aan te geven hoe deze elf kenmerken vorm krijgen in het 

veranderingsprocess ontstaat een beeld van de mate waarin er sprake is van een ontwerp 

benaderingg dan wel een ontwikkelbenadering. Bij het karakteriseren van de gehanteerde 

benaderingg in een case baseer ik mij op informatie uit de gesprekken, op documenten over 

hett veranderingsproces en op andere relevante beschikbare gegevens. 

Bijj  effectiviteit van een veranderingsproces kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

uitkomsteffectiviteitt en proceseffectiviteit (De Leeuw, 1994; Vossen & Kluytmans, 1994). 

Uitkomsteffectiviteitt is in dit onderzoek niet te bepalen, want de veranderingsprocessen in 

dee cases zijn nog niet afgerond tijdens het onderzoek. Proceseffectiviteit heeft betrekking op 

hett verloop van een veranderingsproces. De Leeuw stelt dat evaluatie van het procesverloop 

kann leren wat effectief veranderen inhoudt (p. 230). Voor de cases in dit onderzoek bepaal ik 
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dee proceseffectiviteit door te kijken in welke mate er belemmeringen optreden die te maken 

hebbenn met de veranderingen die plaatsvinden. In de vragenlijst 'Veranderen in organisaties' 

hebbenn tien kenmerken betrekking op het veranderingsproces: doelen en aanpak, technologie, 

spanningen,, tijdsverloop, informatievoorziening, creëren van betrokkenheid, rol van verander -

managers,, rol van leidinggevenden, verwachting uitkomst, en steun en inzet. De beoordeling 

vann deze kenmerken door betrokkenen in de organisatie geeft een indicatie van de proces 

effectiviteit.. Er is sprake van een hoge proceseffectiviteit wanneer alle betrokkenen positief 

oordelenn over de tien kenmerken. De proceseffectiviteit is laag wanneer alle betrokkenen 

negatieff  oordelen over die kenmerken. Het tegen elkaar afzetten van de scores voor aanpak 

vann de veranderingen en de proceseffectiviteit leert of er sprake is van een verband. Wanneer 

eenn hoge score voor aanpak samenhangt met een hoge score voor proceseffectiviteit geeft dat aan 

datt bij een ontwikkelbenadering minder belemmeringen voorkomen. Een andere mogelijkheid 

iss dat bij beide benaderingen verschillende belemmeringen voorkomen. 

Voordatt in hoofdstuk 11 wordt nagegaan of een verband tussen aanpak en proceseffectiviteit 

bestaat,, ga ik in de afzonderlijke cases na of de problemen in het veranderingsproces zijn te 

begrijpenn in het licht van de gekozen aanpak. De interpretatie van de verzamelde gegevens 

begintt met het aangeven van wat goed gaat in het veranderingsproces en wat minder goed 

gaat.. Vervolgens komen de perspectieven van betrokkenen aan de orde. Daarna karakteriseer 

ikk de aanpak van het veranderingsproces en relateer ik die aan de situatie in de organisatie. 

Inn dat verband krijgt de rol van verandermanagers specifieke aandacht. Verandermanagers 

spelenn een belangrijke rol in de invoering van veranderingen. Ik wil nagaan of het oordeel 

vann betrokkenen over de personen die het veranderingsproces sturen en begeleiden samen-

hangtt met een goed of minder goed verloop van dat proces. Voor een schets van de wijze 

waaropp betrokkenen de verandermanagers beoordelen baseer ik mij op informatie uit de 

gesprekken,, de mening over de stellingen uit de vragenlijst over de verandermanagers en 

antwoordenn op de open vragen. 

SURVEY-FEEDBAC KK O M EEN VERANDERINGSPROCES TE 
VERSTERKEN N 

Bijj  de vierde vraag gaat het om de bruikbaarheid van survey-feedback als methode om een 

veranderingsprocess te versterken. In de beantwoording van die vraag richt ik mij op de voor-

waardenn die van belang zijn om een survey-feedback te laten slagen. De twee centrale elementen 

inn een survey-feedbackproces zijn gegevensverzameling met een vragenlijst en terugkoppeling 

vann de resultaten naar betrokkenen (French & Bell, 1995). Kuhnert (1993) voegt daaraan toe dat 

hett expliciete doel van de terugkoppeling is dat betrokken zelf actie ondernemen om verbetering 

vann gesignaleerde problemen te realiseren (cf. Miles et al., 1969). In de methodische uitwerking 

vann een survey-feedbackproces wordt een aantal fasen of stappen onderscheiden. Deze bieden 

eenn houvast voor het in de praktijk werken met survey-feedback als interventie en voor het 

uitwerkenn van de voorwaarden voor een geslaagde feedback. In deze paragraaf beschrijf ik 

hett stappenplan en de achterliggende gedachten die het vertrekpunt vormen voor de eerste 

case.. Gaandeweg deze studie ontwikkel ik dat stappenplan en ga ik na welke voorwaarden 

bepalenn of survey-feedback tot actie leidt door telkens te reflecteren op de aanpak van de 
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interventie,, de effecten van die aanpak en mijn eigen rol in het feedbackproces (zie ook § 4.10). 

Dee fasen of stappen in een survey-feedbackproces bestaan uit een set van samenhangende 

activiteitenn gericht op een bepaald gedeelte van de interventie. Kuhnert (1993) onderscheidt vijf 

fasen:: planning, ontwerp, gegevensanalyse, rapportage en implementatie. Voor elk van deze 

fasenn bespreekt hij overwegingen die van belang zijn bij het gebruik vann een survey-feedback 

inn een concrete situatie. De kern van deze overwegingen is dat het in elke fase van belang is 

omm rekening te houden met het doel van de feedback. Als managementontwikkeling het doel is 

vann de survey-feedback leidt dat tot een andere invulling van de vijf fasen dan wanneer het gaat 

omm verbetering van de interne communicatie. Een concretere uitwerking van een dergelijke 

faseringg geven French en Bell (1995,p. 220). Zij bespreken een stappenplan voor survey-feedback 

datt optimaal gebruik van de uitkomsten bevordert. Dat plan bestaat uit vijf stappen: 

11 de top van een organisatie wordt betrokken in de planning van de survey-feedback 

22 gegevensverzameling vindt plaats bij alle leden van de organisatie 

33 resultaten worden teruggekoppeld naar de top van de organisatie en dan via hiërarchische 

lijnenn naar de eenheden 

44 een adviseur helpt leidinggevenden met het voorbereiden van de bespreking in hun 

eenhedenn en is eventueel aanwezig als resource person 

55 leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden waarbij (a) mensen gezamen-

lij kk de gegevens interpreteren en (b) plannen worden gemaakt voor verbeteringen 

Dezee stappen vormen de basis voor de inrichting van het survey-feedbackproces in de eerste 

case.. Een belangrijke reden om te kiezen voor dit stappenplan is dat leidinggevenden daarin 

eenn centrale rol spelen. Het idee achter de survey-feedback in deze studie is dat versterking 

vann een veranderingsproces plaatsvindt doordat betrokkenen met elkaar in gesprek gaan 

overr de vraag wat er goed en minder goed gaat en naar aanleiding daarvan nadenken over 

actiess die tot verbetering kunnen leiden. Door leidinggevenden een voortrekkersrol te laten 

spelenn in dat proces wordt aansluiting gezocht bij de bestaande wijze van sturing in een 

organisatiee en bij de centralee rol die leidinggevenden spelen in veranderingsprocessen (zie § 3.4). 

Dee rol van leidinggevenden in het survey-feedbackproces en overwegingen bij invulling van 

dee vijf stappen licht ik hieronder nader toe. 

Inn de eerste stap wordt steun gezocht voor de survey-feedback bij de top van een organisatie. 

Nett als openlijke steun van de top een succesfactor is in veranderingsprocessen (Beer et al., 

1990b),, geeft steun voor een survey-feedback van deze groep een krachtig signaal aan een 

organisatie.. Een directie of managementteam laat met een survey-feedback zien dat het 

bereidd is samen met alle betrokkenen stil te staan bij de huidige situatie en te kijken naar 

verbetermogelijkheden.. Het betrekken van de top van de organisatie in de planning van een 

survey-feedbackk biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het doel ervan en de relevantie 

voorr het veranderingsproces (Kuhnert, 1993). Mij n voornemen is om na de eerste kennis-

makingg een plan van aanpak voor samenwerking in een onderzoeksproject op te stellen. 

Besprekingg van dat plan met de directie of het managementteam biedt de mogelijkheid stil 

tee staan bij het doel van het onderzoek en een relatie aan te gaan met de opdrachtgever. Beide 

dragenn bij aan het succes van de interventie (Cummings & Worley,, 1993). Vanwege de rol van 

dee leidinggevenden in de terugkoppeling van de resultaten is het van belang om ook met 

dezee groep het plan van aanpak te bespreken. 
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Inn de tweede stap wordt de vragenlijst voorgelegd aan alle mensen in de organisatie. In 

tegenstellingg tot gewone surveys wordt bij survey-feedback meestal niet met steekproeven 

gewerktt (Edwards et al., 1997; French & Bell, 1995). Het benaderen van alle mensen in de 

organisatiee draagt bij aan de betrokkenheid bij de survey-feedback doordat het management 

aangeeftt dat ieders mening over de situatie in de organisatie belangrijk is (Edwards et al., 

1997)) en doordat participatie in de gegevensverzameling ervoor zorgt dat mensen de uit-

komstenn als van zichzelf beschouwen (Miles et al., 1969). Bovendien biedt het breed ver-

spreidenn van de lijst de mogelijkheid om perspectieven van verschillende betrokkenen in kaart 

tee brengen en groepen te vergelijken. Het is daarom van belang een hoge repons te realiseren. 

Dee meeste gepubliceerde responspercentages variëren tussen de vijfendertig en tachtig procent 

(Edwardss et al., 1997). Hoewel er geen objectief criterium is voor een 'mooie' respons, stellen 

zijj  vijfti g procent als minimum voor surveys in organisaties. Een belangrijke manier om de 

hoogtee van de respons te beïnvloeden is (persoonlijk) contact te maken met respondenten en 

doorr hen te herinneren aan het invullen van de vragenlijst (Fowler, 1984). Ik stel mij voor 

datt voorafgaand aan de vragenlijst de directie of het managementteam een brief verspreidt 

waarinn zij hun steun voor de survey-feedback kenbaar maken en toelichten wat het doel 

ervann is. Een brief bij de vragenlijst is een andere mogelijkheid om contact te maken. Ook 

kunnenn leidinggevenden medewerkers persoonlijk aanspreken over de vragenlijst. Enige tijd 

naa verspreiding van de lijsten kunnen mensen worden herinnerd aan de uiterlijke datum 

voorr het terugsturen. 

Inn de derde stap begint de terugkoppeling van de uitkomsten. Bij survey-feedbacks worden 

uitkomstenn teruggekoppeld naar alle betrokkenen en niet alleen naar het management 

(Frenchh & Bell, 1995). Een vraag daarbij is of de uitkomsten gelijktijdig naar iedereen worden 

teruggekoppeldd of via de hiërarchische lij n (Bowers & Franklin, 1972). In de meeste gevallen 

wordtt voor de laatste aanpak gekozen. In dat geval start de terugkoppeling bij de top van de 

organisatie,, in de regel ook de opdrachtgever. Vervolgens worden de uitkomsten met de leiding-

gevendenn besproken en daarna met medewerkers. Voordeel van deze aanpak is dat elke groep 

rustigg kan stilstaan bij de uitkomsten en dat op elk niveau in de organisatie draagvlak kan 

wordenn ontwikkeld om ermee aan de slag te gaan (Kuhnert, 1993). Daarbij is het eveneens 

vann belang dat elke niveau erkent wat zijn aandeel is in de gesignaleerde problemen (French & 

Bell,, 1995). Op die manier worden verschillende groepen in de organisatie hun eigen change 

agentagent (Miles et al., 1969). Mij n voornemen is om terugkoppeling via de hiërarchische lij n te 

latenn verlopen. Dat biedt tevens de mogelijkheid om apart met de leidinggevenden stil te 

staann bij de terugkoppeling naar de eenheden (zie stap vier). Schriftelijke rapportage van de 

uitkomstenn kan de terugkoppeling ondersteunen. Nadere invulling van deze derde stap 

bepaall  ik in overleg met betrokkenen om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten op de situatie 

inn de case. 

Inn de vierde stap helpt een adviseur met voorbereiden van de bespreking in de eenheden. 

Eventueell  is hij bij die bespreking aanwezig als resource person. Het onderscheiden van deze 

stapp wijst op de ondersteunende rol die een adviseur vaak speelt in (de voorbereiding van) 

dee feedbacksessies. Die rol heeft een inhoudelijke of meer 'technische' kant en een proces-

matigee (Bowers & Franklin, 1972). Inhoudelijk of technisch kan de ondersteuning van een 

adviseurr bestaan uit het toelichten van de uitkomsten en het beantwoorden van vragen daarover. 
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Procesmatigee ondersteuning heeft betrekking op de vormgeving en begeleiding van de feed-

backsessies.. Mochtt in een case behoefte zijn aan dergelijke ondersteuning dan is dat met mij 

bespreekbaar.. Mij n voorkeur gaat ernaar uit dat leidinggevenden zelfstandig de feedbacksessies 

inn hun afdeling begeleiden. Dat sluit goed aan bij hun centrale positie in de organisatie, de 

survey-feedbackk en daarop volgende verbeteracties (cf. Kuhnert, 1993). 

Inn de vijfde stap bespreken leidinggevenden de resultaten in hun eenheden. Daarbij gaat het 

omm interpretatie van de uitkomsten en om het maken van verbeterplannen. Waneer leiding-

gevendenn zelf die feedbacksessies begeleiden, geven zij aan dat zij belang hechten aan de uit-

komstenn en aan het vervolg (Johnson, 1993). Bovendien komt daarmee de verantwoordelijk-

heidd voor de uitvoering van verbeterplannen in de lij n te liggen. Nadat de feedbacksessies als 

katalysatorr voor verbetering hebben gewerkt, gaat het erom over te gaan tot werkelijke 

verbeteractiess (Edwards et al., 1997; Futrell, 1994). Deze stap van denken over mogelijkheden 

voorr versterking van het veranderingsproces naar praktisch handelen blijkt vaak lastig. Mij n 

voornemenn is om samen met leidinggevenden de bespreking in de eenheden verder uit te 

werken.. Speciaal aandachtspunt daarbij is hoe na de survey-feedback gemaakte plannen ook 

echtt worden uitgevoerd. 

Eenn specifiek aandachtpunt bij de vierde vraag die in deze studie centraal staat betreft de 

uitwisselingg van perspectieven door betrokkenen. Mij n idee is dat survey-feedback uitwisseling 

stimuleertt en daarmee beweging in een organisatie creëert die kan bijdragen aan een veranderings-

proces.. Het plan voor inrichting van de survey-feedback biedt verschillende mogelijkheden 

omm betrokkenen kennis te laten nemen van eikaars perspectieven en daarover gesprekken te 

latenn voeren. In de derde stap krijgt een directie of managementteam een nauwkeurig beeld 

vann de wijze waarop medewerkers tegen de situatie in de organisatie aankijken. Wellicht is 

hett mogelijk om naar aanleiding van de uitkomsten ook gesprekken te organiseren tussen 

dezee groepen. In de derde stap gaan de directie of het managementteam ook in gesprek met 

leidinggevendenn over de uitkomsten van het onderzoek en verbetermogelijkheden. In de 

vierdee stap doen leidinggevenden en medewerkers dat met elkaar. De survey-feedback zorgt 

inn ieder geval voor indirecte uitwisseling van perspectieven middels rapportage van (groeps-

specifieke)) uitkomsten. Mij n voornemen is om met name directe interactie te stimuleren 

middelss gesprekken tussen verschillende betrokkenen. Daarbij staat voor mij voorop dat elk van 

dee perspectieven op de situatie gelijkwaardig is. luist het inzicht in de verschillende perspectieven 

enn de achtergronden daarvan bieden zicht op verbetermogelijkheden. In de cases ga ik op 

zoekk naar concrete mogelijkheden om betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen. 

ROLL VA N DE ONDERZOEKER IN VERANDERENDE 
ORGANISATIE S S 

Mij nn eigen rol en positie als onderzoeker in veranderende organisaties komt niet direct aan 

dee orde in de vier vraagstellingen aan het begin van dit hoofdstuk. Niettemin wil ik aandacht 

bestedenn aan kwesties die te maken hebben met het doen van onderzoek in veranderende 

organisaties.. Onderzoek doen naar verandering en het proberen bij te dragen aan verandering 

nodigenn immers uit tot reflectie. In het eerste hoofdstuk gaf ik al aan dat in de loop van deze 

studiee de afstand tussen organisatie en onderzoeker kleiner wordt. In termen van Van 
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Beinumm et al. (1996) is er dan sprake van een veranderende relatie. Een andere invalshoek is 

omm te kijken in hoeverre ik als onderzoeker mede de rol van change agent vervul. Ik ben geen 

changee agent zoals managers of adviseurs dat zijn. Zij sturen en begeleiden veranderingen. 

Tegelijkertijdd oefen ik met het onderzoek wel invloed uit op het verloop van de veranderings-

processenn in de cases. Het onderzoeksproces en de survey-feedback zijn niet alleen manieren 

omm informatie te verzamelen, maar ook interventies. Als het gaat om de interventie ligt de 

nadrukk ligt op de vormgeving van het survey-feedbackproces, maar ik vind het ook relevant 

omm stil te staan bij mijn eigen aandeel daarin. 

Wanneerr ik mijzelf als een bijzondere versie van een change agent beschouw, komen vragen 

opp die betrekking hebben op de rol die ik dan vervul, hoe ik dat doe en wat effecten daarvan 

zijn.. Met het doen van onderzoek wil ik mensen in een organisatie zicht bieden op belem-

meringenn (diagnose van de stand van zaken in een veranderingsproces), laten nadenken over 

watt goed gaat en wat beter kan, en uitdagen om met verbetering aan de slag te gaan. Doe ik 

datt als expert, ben ik begeleider van een onderzoeksproces, faciliteer ik een lopend veranderings-

process of is er sprake van een combinatie van deze rollen? Ik breng expertise in, namelijk 

overr de inhoud van de vragenlijst en het werken ermee. Tevens probeer ik betrokkenen in een 

organisatiee te begeleiden in het gezamenlijk ondernemen van verbeteracties. Oplossingen 

schrijff  ik niet voor. Wel wil ik meedenken over mogelijkheden om het verdere verloop van 

eenn veranderingsproces te verbeteren. Advies uitbrengen past naar mijn idee niet bij de opzet 

vann het onderzoek en bij survey-feedback als interventie. Om zicht te krijgen op mijn eigen 

roll  en positie in de veranderende organisaties sta ik consequent stil bij vragen als hoe zie ik 

dee organisatie (als onderzoeksobject of als een verzameling mensen waarmee ik een samen-

werkingrelatiee aanga), hoe stel ik mij op in dat onderzoeks- of samenwerkingsproces (welke 

roll  of rollen zijn dominant), welke keuzes maak ik in de verschillende fasen (van de start van 

eenn project tot de afronding) en wat zijn effecten daarvan? Deze vragen bespreek in aparte 

kaders,, telkens aan het einde van een (sub)paragraaf. 

4.111 GESPREKKE N OVER DE CASEBESCHRIJVINGE N 

Eenn onderzoeksproject eindigt met een schriftelijke rapportage aan de organisatie (zie § 4.4). 

Daarnaa volgt een afrondend gesprek met de directeur waarin wij de samenwerking bespreken. 

Geruimee tijd later, na het schrijven van de hoofdstukken over alle zes de cases, voer ik 

opnieuww een gesprek. In oktober en november 2001 bespreek ik met elke directeur de case-

beschrijving,, zoals deze is opgenomen in deze studie. Stuk voor stuk zijn dat boeiende en leer-

zamee gesprekken. In de casebeschrijvingen wordt uitgebreid stilgestaan bij ontwikkeling van 

survey-feedbackk en mijn eigen ontwikkeling in het werken ermee. Door enkele jaren na 

afrondingg van het onderzoek terug te kijken, komt de ontwikkeling van de organisatie in 

beeld.. Ook vraag ik in elk van de gesprekken naar de leerervaringen van de directeuren. Aan het 

eindee van elk hoofdstuk over de cases neem ik een paragraaf op waarin ik de inhoud weergeef 

vann het gesprek over de casebeschrijving. 

Voorafgaandd aan elk gesprek stuur ik de casebeschrijving op. De eerste vier hoofdstukken 

zijnn bijgevoegd als achtergrondinformatie over de context waarin de beschrijving tot stand is 

gekomen.. In een begeleidende brief geef ik aan dat ik in het gesprek graag wil ingaan op drie 
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onderwerpen:: de casebeschrijving, het vervolg en publicatie van de case in dit proefschrift. 

Overr de casebeschrijving vraag ik tijdens de gesprekken wat er verrassend aan was en of deze 

feitelijkee onjuistheden bevat. Over het vervolg vraag ik in hoeverre de survey-feedback heeft 

bijgedragenn aan de verdere invoering van de veranderingen en wat een belangrijke leerervaring 

was.. Meestal komt ook de huidige situatie kort aan bod. Ten slotte sta ik stil bij publicatie 

vann de cases. 

TOTT SLOT 

Inn dit hoofdstuk is de opzet van deze studie besproken. Eerst zijn de vier vragen besproken 

diee centraal staan in het onderzoek. Deze vragen zijn: 

 welke belemmeringen doen zich voor in ingrijpende veranderingsprocessen en op welke 

wijzee zijn deze onderling gerelateerd? 

 in hoeverre verschillen perspectieven van betrokkenen op hun organisatie en het veran-

deringsprocess en wat zijn mogelijkheden om deze perspectieven samen te brengen? 

 op welke wijze is de aanpak van een veranderingsproces gerelateerd aan de effectiviteit 

vann dat proces? 

 onder welke voorwaarden draagt survey-feedback bij aan de versterking van een verande-

ringsproces? ? 

Vervolgenss heb ik stilgestaan bij de achterliggende gedachten in een wetenschapsfilosofisch 

intermezzoo over ontologie, epistemologie en methodologie. Organisaties zie ik als min of 

meerr objectief te beschrijven entiteiten waarin mensen subjectieve werkelijkheden beleven. 

Inn het kennen van veranderende organisaties werk ik met objectieve indicatoren en besteed 

ikk aandacht aan subjectieve individuele percepties. Het combineren van een objectivistische en 

subjectivistischee kijk op de werkelijkheid impliceert het gebruik van verschillende methoden. 

Hett ontwerp van deze studie is vergelijkend case-onderzoek. De uitkomsten van de 

afzonderlijkee cases worden in de volgende zes hoofdstukken geïnterpreteerd. In hoofdstuk 11 

vindtt vergelijking van de cases plaats. Ontwikkeling van de survey-feedback methode vindt 

plaatss door gaandeweg deze studie de aanpak uit te werken en aan te passen. 

Hett resterende deel van het hoofdstuk gaat over de concrete invulling van het onderzoek in 

dee zes cases en over de operationalisatie van de onderzoeksvragen. Achtereenvolgens bespreek 

ikk de oriëntatie op de organisatie in verandering, het in kaart brengen van belemmeringen, 

hett onderscheiden van perspectieven van belanghebbenden, het bepalen van de relatie tussen 

veranderaanpakk en proceseffectiviteit, en de aanpak van het survey-feedbackproces. Tot slot 

komtt aan bod dat ik tevens aandacht besteed aan mijn eigen rol en positie als onderzoeker 

inn veranderende organisaties. 
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