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AME VV INTERLLOY D 
EENN NIEUWE STRUCTUUR EN CULTUUR VOOR 

HETT VERZEKEREN V A N O N D E R N E M I N G E N 

INLEIDING G 

Inn dit hoofdstuk staat de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd centraal. Dat 

integratieprocess vormt de eerste case in deze studie. AMEV Interlloyd verzekert de risico's 

vann ondernemingen, variërend van midden- en kleinbedrijf tot multinationals waarvan het 

hoofdkantoorr in Nederland is gevestigd. Het ontstaan van Fortis Nederland - waarvan de 

verzekeraarss deel uitmaken - en ontwikkelingen bij concurrerende verzekeraars vormen de 

aanleidingg voor de integratie. Structuur- en cultuurverandering zijn centrale begrippen in 

hett integratieproces. 

Inn paragraaf 5.2 geef ik een schets van de organisatie en van het veranderingsproces dat 

speeldee ten tijde van het onderzoek. In paragraaf 5.3 zet ik uiteen hoe het eerste contact met 

dee organisatie verloopt en welke afspraken worden gemaakt over het onderzoek. Vervolgens 

bespreekk ik in paragraaf 5.4 het beeld dat ontstaat tijdens de oriëntatie. De resultaten van de 

vragenlijstt staan centraal in paragraaf 5.5. Achtereenvolgens komen de oordelen over de stellingen 

aann bod, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van belanghebbenden. Bij de 

interpretatiee van de resultaten ga ik ook in op de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak 

vann het integratieproces. Paragraaf 5.6 gaat over de wijze waarop de survey-feedback verloopt. 

Dee afronding van het onderzoek bij de organisatie bespreek ik in paragraaf 5.7. Paragraaf 5.8 

bevatt een weergave van het gesprek over de casebeschrijving dat ik voer met de directie 

voorzitter.. In de afsluitende paragraaf 5.9 vat ik eerst de belangrijkste bevindingen samen. 

Vervolgenss sta ik stil bij mijn leerervaringen en de ontwikkeling van de methode. 

SCHETSS VAN DE BUSINESS UNIT EN HET INTEGRATIEPROCES 

Dee Business Unit Ondernemingsverzekeringen (BUO) maakt onderdeel uit van Fortis 

Nederland.. Fortis Nederland richt zich op drie kernactiviteiten: bankieren, verzekeren en 

beleggen.. De BUO richt zich exclusief op de zakelijke verzekeringsmarkt. In de BUO zijn 

tweee organisaties verenigd: AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Deze organisaties bedienen 

traditioneell  verschillende markten, respectievelijk het midden- en kleinbedrijf, en het groot-

bedrijff  en de industrie. De bundeling van krachten in één business unit heeft tot doel om 

capaciteitt en kennis samen te brengen zodat een voortrekkersrol in de ondernemingsmarkt 

kann worden gespeeld. De business unit verzekert risico's van ondernemingen, instellingen en 

overheden.. In totaal werken er circa vijfhonderd mensen. In de business unit zijn in eerste 

instantiee de kernafdelingen van de twee oude organisaties in tact gelaten en voorzien van een 

managementteamm en gezamenlijke stafafdelingen. Figuur 5.1 geeft het organigram van de 

BUOO weer voor aanvang van het integratieproces. 

107 7 



Marktbewerking g 

Marketing.. Beheer en 

Ontwikkeling g 

Informatiee en 

automatisering g 

Managementteam m 

AMEVV Ondernemingen 

Secretariaatt MT 

Juridischee zaken 

Financiëlee zaken 

Personeel l 

Interlloyd d 

Figuu rr  5.1 Organigra m van de BUO voo r de integrati e 

Hett organigram laat zien dat er sprake is van twee verschillende organisatievormen. De 

afdelingenn van AMEV Ondernemingen zijn functioneel ingericht. De buitendienst onderhoudt 

contactt met klanten (veelal tussenpersonen). De acceptatieafdelingen bepalen of verzekeringen 

kunnenn worden afgesloten. Het bureau verwerkt de polissen en een aparte eenheid zorgt voor 

afhandelingg van schadeclaims. De afdelingen van Interlloyd zijn georganiseerd naar product. 

Err is een afdeling voor brandverzekeringen, voor transportverzekeringen en zo verder. 

Tussenpersonenn die voor klanten uit het midden- en kleinbedrijf werken hebben over het 

algemeenn contact met de buitendienst en voor schadeafhandeling met de afdeling schade. 

Groteree klanten hebben meestal contact met makelaars op de assurantiebeurzen in 

Rotterdamm en Amsterdam. Deze makelaars hebben vervolgens contact met een gespecialiseerde 

afdelingg die zich met de betreffende verzekeringssoort bezighoudt. Sinds het samengaan van 

dee twee organisaties in de BUO buigt met zich over de vraag hoe activiteiten kunnen worden 

geïntegreerdd en een meer marktgerichte organisatie vorm kan krijgen. 

Eindd 1996 wordt een besluit genomen over de herinrichting van de organisatie en de daarmee 

samenhangendee veranderingen. Enkele maanden daarvoor is de nieuwe directievoorzitter 

aangetredenn en in deze periode heeft hij dat besluit voorbereid. Na het besluit start 'Operatie 

Herakles',, een proces dat primair is gericht op het realiseren van een nieuwe structuur. 

Dee twee distributiekanalen - tussenpersonen en makelaars - staan centraal bij de herinrichting 

vann de organisatie. Twee units gaan deze distributiekanalen bedienen. Een derde unit - Fortis 

Marinee - gaat zich specifiek richten op het verzekeren van nationale en internationale trans-

portenn via beide distributiekanalen. Een vierde unit - Marketing, Beheer & Ontwikkeling -
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krijgtt als kerntaak het beheren, verbeteren en vernieuwen van producten en portefeuilles, en 

draagtt zorg voor ontwikkeling van processen en de organisatie. Binnen elke unit gaat in 

teamverbandd worden gewerkt onder leiding van unitmanagers en teammanagers. Figuur 5.2 

geeftt het organigram weer na de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd tot het 

nieuwee AMEV Interlloyd. Tijdens de integratie moet de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 

cultuurr ook aandacht krijgen. Belangrijke elementen in die nieuwe cultuur zijn: collegialiteit, 

respectt voor elkaar, open communicatie, initiatief nemen, leren van fouten, afspraken nakomen 

enn ondernemerschap. 

Managementteam m 

Centralee diensten 

Unitt Tussenpersonen 

Figuu rr  5.2 Organigra m van het nieuw e AMEV Interlloy d 

Dee veranderingen worden projectmatig aangepakt. Elke unit gaat onder verantwoordelijkheid 

vann het betreffende lid van het managementteam middels projecten zorgen voor de realisatie 

vann de noodzakelijke veranderingen. In december zijn de leidinggevenden benoemd en 

horenn medewerkers in welk team zij waarschijnlijk terecht komen. Er worden vier soorten 

projectenn onderscheiden: projecten per unit die gereed moeten zijn voor de invoering van de 

nieuwee structuur begin april 1997, projecten per unit die daarna plaats kunnen vinden, unit 

overstijgendee projecten die voor de invoering van de nieuwe structuur gereed moeten zijn en 

unitt overstijgende projecten die daarna gereed moeten zijn. In totaal worden een kleine honderd 

projectenn geïnventariseerd. Ongeveer de helft daarvan moet voor april klaar zijn. Deze hebben 

vrijwell  allemaal te maken met de concretisering van het unitmodel. Het gaat dan onder meer 

omm projecten die te maken hebben met het verdelen van producten, het takenpakket van de 

units,, de verdeling van het werk, het inrichten van teams, nieuwe functiebeschrijvingen en 

éénn functiewaarderingssysteem. Unitmanagers zijn in de regel projectleiders en de uitvoering 

gaann zij samen doen met teammanagers en een aantal medewerkers. Een projectbureau 

ondersteuntt de veranderingen. De ondersteuning bestaat vooral uit het coördineren van de 

projectenn en uit het verzorgen van de schriftelijke communicatie over Operatie Herakles. 

Hett managementteam verzorgt de presentatie op een aantal informatiebijeenkomsten in 

decemberr en is later tijdens informele bijeenkomsten beschikbaar voor het stellen van vragen. 

Figuurr 5.3 geeft per aspect van de business unit weer welke veranderingen samenhangen 

mett het integratieproces van AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Kernelementen van dat 

integratieprocess zijn de overgang naar een marktgerichte structuur en een cultuurverandering. 

Unitt Makelaars Fortiss Marine 
Marketing,, Beheer en 

Ontwikkeling g 

109 9 



Structuu r r 

Vann functioneel en product 

naarr marktgericht 

Integratiee AMEV 

Ondernemingenn en Interlloyd 

T T 

Organisatiedoele nn en 

-strategi e e 

Voortrekkersroll in markt 

Breedd aanbod producten 

Aansluitenn bij behoeften klant 

~ ~ 

Onderling ee verhoudinge n 

Samenwerkenn van 

verschillendee 'bloedgroepen' 

Technologie e 

Integratiee systemen 

Aanpassenn procedures 

Cultuurr en leidinggeven 

Collegiaall en respectvol 

Openn communicatie 

Ondernemerschap p 

Werk k 

Inhoudd aansluiten bij 

unitstructuur r 

Integratiee werkwijzen 

t t 
Omgeving g 

Sterkee concurrentie 

Schaalvergroting g 
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5.33 CONTACT MET DE ORGANISATI E EN PLA N VOOR 
SAMENWERKIN G G 

Inn november 1996 vindt een afspraak plaats met de directievoorzitter van de Business Unit 

Ondernemingsverzekeringenn (BUO) van Fortis Nederland. Het contact komt tot stand via de 

afdelingg Opleidingen en Ontwikkelingen van Fortis Nederland. Het onderzoeksproject is 

daarr bekend door mondelinge toelichting en door de brochure 'Effectief veranderen'. Deze 

brochuree geeft aan welke waarde het project heeft voor een organisatie, wat het onderzoek 

inhoudt,, welke resultaten het oplevert en wat de theoretische achtergrond is. De brochure 

eindigtt met een kort voorbeeld van het verloop van het project in de praktijk. 

Hett gesprek met de directievoorzitter staat vooral in het teken van kennismaking. 

Voorafgaandd aan dat gesprek is al kennisgemaakt met het hoofd van de stafafdeling die ont-

wikkelingg van de organisatie ondersteunt en met een organisatie-adviseur die activiteiten 

rondd informatietechnologie coördineert. In dit voorbereidende gesprek is het onderzoeks-

projectt toegelicht en zijn de contouren van de veranderingen bij de BUO aan de orde gekomen. 

Dee stafmedewerker was geïnteresseerd in samenwerking en heeft dat aan de directievoorzitter 

kenbaarr gemaakt. Het gesprek met de directievoorzitter verloopt soepel en in een prettige sfeer. 

Hijj  geeft aan dat het veranderen van de structuur en cultuur centraal staat in het integratie-
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proces.. Bij structuur gaat het om een herordening van de organisatie zodanig dat de structuur 

enn processen aansluiten bij de groepen klanten die de BUO bedient. Bij cultuur gaat het om 

hett afstand nemen van de verschillende werkwijzen, omgangsvormen, normen en waarden in 

dee twee oude organisaties. Openheid, directe communicatie, ondernemerschap en lerend 

vermogenn zijn belangrijke begrippen in de nieuwe cultuur. Het gesprek eindigt met de 

afspraakk dat ik een plan van aanpak maak, waarin nader wordt uitgewerkt wat het onderzoeks-

projectt voor de BUO omvat. 

Hett plan van aanpak begint met een korte schets van de organisatie en de veranderingen, 

dee theoretische uitgangspunten in het project en de onderzoeksmethode. Daarna volgt de 

uitwerkingg van de activiteiten bij de BUO en de planning. In deze uitwerking is onder meer 

tee vinden wanneer organisatieleden worden geïnformeerd over het onderzoek, met wie 

gesprekkenn worden gevoerd, wanneer de vragenlijsten worden verspreid en hoe terugkoppeling 

plaatsvindt.. Het plan van aanpak leg ik voor aan de voormalige IT-coördinator die inmiddels 

eenn nieuwe functie heeft bij het projectbureau dat is ingesteld om de veranderingen te coör-

dineren.. Hij is contactpersoon voor het onderzoek. Zijn opmerkingen verwerk ik en daarna 

wordtt het plan van aanpak verspreid onder alle leidinggevenden. De directievoorzitter ontvangt 

naastt het plan van aanpak ook een contract waarin de formele afspraken over samenwerking 

staan.. Hieronder vallen afspraken omtrent begeleiding van het onderzoek, vertrouwelijkheid 

vann gegevens, publicatierecht en de behandeling van eventuele geschillen. 

Inn de beginfase van het onderzoeksproject zijn afspraken gemaakt over de plaats van het 

onderzoekk in het veranderingsproces, over de wijze van terugkoppeling en over mijn rol en 

positiee in het project. Het onderzoeksproject bij de BUO is bedoeld om het integratieproces van 

AMEVV Ondernemingen en Interlloyd te ondersteunen. Met de resultaten van het onderzoek 

wordtt een beeld verkregen van de wijze waarop medewerkers aankijken tegen de organisatie 

enn de veranderingen. Met het in kaart brengen van sterke en minder sterke punten van de 

veranderingenn bied ik de organisatiee aangrijpingspunten voor verbetering. Over terugkoppeling 

vann de resultaten wordt afgesproken dat deze in de vorm van een rapport naar de directie-

voorzitterr gaan. Naar aanleiding van de rapportage kijken wij met hem naar mogelijke vervolg-

acties.. Medewerkers ontvangen een samenvatting van de resultaten. Ik zorg voor de coördinatie 

enn uitvoering van het onderzoeksproject. 

Omm een idee te geven van het verdere verloop van het onderzoeksproject in de tijd staat 

inn tabel 5.1 een overzicht van de activiteiten in het onderzoek en de maand waarin deze 

plaatsvinden.. De hierna volgende vier paragrafen gaan achtereenvolgens over oriëntering, 

dee afname en resultaten van de vragenlijst, de terugkoppeling naar de organisatie en de 

afrondingg van het onderzoek. 

Achteraff  gezien is één gesprek met de directievoorzitter  in de beginfase van het onderzoek te weinig. 

Hett  hoofdkantoor  in Utrecht brengt ons in contact met een stafmedewerker  van de business unit. Die 

regeltt  vervolgens een gesprek met de directievoorzitter. Dat gesprek is vooral gericht op het verkrijgen 

vann toestemming om een onderzoek te doen. De inhoud van het onderzoek komt maar  beperkt aan bod 

enn had het onderwerp kunnen zijn van een tweede gesprek waarin het plan van aanpak aan de orde 

hadd kunnen komen. Dat plan van aanpak is nu alleen met de contactpersoon besproken en daarbij  lag 

dee nadruk op de tijdsplanning en praktische invulling. In de drukte rond de veranderingen bij  de BUO 
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enn de kort e tij d om het onderzoe k op te starte n is dat wellich t efficien t Echter , met deze sneu e aan-

pakk verzui m ik bi j de directievoorzitte r te toetse n of verwachtinge n uit het eerst e gespre k ook worde n 

gerealiseer dd in de uitwerkin g in het onderzoeksplan . Tevens laat ik de kans voorbi j gaan om nader in 

tee gaan op de ro l van leidinggevende n in het onderzoek , op de inrichtin g van de terugkoppelin g en op 

hett  onderneme n van acties naar aanleidin g van de resultaten . Het idee is dat dergelijk e zaken gaan-

dewegg wel aan de orde zulle n komen , maar later blijk t dat het verstandige r is om daar in het begin al 

overr  te spreke n (zie ook § 5.6). 

Mett  leidinggevende n leg ik in de beginfas e nog geen contact . Zij ontvange n van het projectburea u een 

exemplaa rr  van het plan van aanpak en worde n zo op de hoogt e gebrach t van het onderzoeksproject . 

Opp zich slui t dat aan bi j de wijz e van informere n die in de organisati e word t gehanteerd . Echter , hier -

doorr  ga ik nog geen relati e aan met een groep die een belangrijk e ro l speel t in de veranderinge n en 

bi jj  de afname van de vragenlijst . Een interessan t alternatie f is om na het verspreide n van het plan van 

aanpakk een bijeenkoms t te organisere n om met leidinggevende n van gedachte n te wissele n over de 

gekozenn invullin g van het onderzoek . In januar i probee r ik dat te herstelle n door leidinggevende n bi j 

elkaarr  te krijge n om over de vragenlijs t 'Verandere n bi j de Busines s Unit Ondernemingen ' te praten . 

Datt  luk t niet . want zij zijn dan te druk met de projecte n (zie ook § 5.6). 

Drukt ee is waarschijnlij k niet de enige reden dat het niet luk t om de leidinggevende n bi j elkaar te krijgen . 

Mijnn positi e in de organisati e is zwak. Ik heb afgesproke n dat ik een onderzoe k uitvoer . De contracterin g 

daarvoo rr  heeft mij n eerst e promoto r geregeld . Met de directievoorzitte r heb ik geen contact . In het 

bespreke nn van de aanpak van het onderzoe k laat ik mi j voora l leiden door de wensen van de organisati e 

enn ste l ik weini g eisen . Pas als de resultate n bekend zijn . spree k ik de directievoorzitte r opnieuw . Ook dan 

gaatt  het gespre k eigenlij k voora l tusse n mij n promoto r en de directievoorzitter . Het lijk t mi j daarom 

goedd om voor de volgend e case na te gaan hoe ik een ander e positi e kan inneme n ten opzicht e van de 

opdrachtgeve rr  en hoe ik meer invloe d kan uitoefene n op de manie r waarop het onderzoe k word t ingevul d 

inn een organisatie . 

NADEREE ORIËNTATIE OP DE BUSINESS UNIT EN HET 
INTEGRATIEPROCES S 

Inn december en januari voer ik elf gesprekken met een lid van het managementteam, enkele 

managerss die leiding gaan geven in de toekomstige units Tussenpersonen en Makelaars, het 

hoofdd Personeelszaken en de voorzitter van de ondernemingsraad. De gesprekken dienen 

tweee doelen. Enerzijds wil ik informatie verzamelen over de organisatie en de veranderingen. 

Anderzijdss wil ik kennismaken met een aantal belanghebbenden, een positieve indruk 

achterlatenn en enthousiasme kweken voor de afname van de vragenlijst. In dezelfde periode 

bestudeerr ik allerlei schriftelijke informatie over de organisatie, zoals algemene informatie 

overr de business unit, het businessplan 1996-1998, samenvattingen van conferenties over 

dee veranderingen, uitwerkingen van de projecten om de veranderingen te realiseren, het 

communicatieplann voor Operatie Herakles en de Herakles-journaals. Observeren doe ik 

wanneerr ik in de organisatie ben voor de gesprekken en voor afspraken met het projectbureau 

overr praktische zaken omtrent het onderzoek. 
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M a a n d d Fas ee in he t onderzoe k Act ivi tei te n 

Oktober/novembe rr  Eerst e contac t Gesprek op hoofdkantoo r 

6espref cc met stafmedewerke r en medewerke r toekomsti g projectburea u 
Makenn plan van aanpak voo r onderzoeksprojec t 
6espre kk met directievoorzitte r 

December/januar ii  Oriënterin g Informere n organisati e over onderzoeksprojec t 

Gesprekke nn met leidinggevenden , staf en ondernemingsraa d 
Documentenstudi e e 
Aanpasse nn vragenlijs t 
Voorbereide nn afnam e vragenlijs t 

Januar ii  Afnam e vragenlijs t en Verspreide n vragenlijs t 
analys ee resultate n Bijhoude n respon s 

Verlenge nn deadlin e 
Analys ee resultate n 

Februar ii  Terugkoppelin g Schrijve n rappor t 
Bespreke nn rappor t 
Presentati ee resultate n aan leidinggevende n 

Haartt  Terugkoppelin g Samenvattin g voor medewerker s 

Heii  Afrondin g 6espre k met stafmedewerke r en medewerke r projectburea u 

Tabe ll  5.1 Ka lende r m e t onderzoeksact iv i te i te n 

Tijdenss de oriënterende fase springen drie thema's in het oog: (1) historie, (2) cultuur-

verschillenn en (3) aanpak van de veranderingen. In de anderhalfjaar sinds het samengaan in 

éénn gebouw zijn er veel plannen voor verandering gemaakt. Integratie van de twee organisaties 

iss vanaf het begin de bedoeling. Twee alternatieven voor de focus op distributiekanaal worden 

uitgebreidd overwogen, maar blijken bij nadere uitwerking niet haalbaar. Naast de plannen 

voorr het integreren van de organisaties blijven ook andere plannen liggen. In de organisatie 

zienn mensen een kleine groep leidinggevenden vooral plannen maken waar in de praktijk 

niett veel van terecht komt. 'Veel praten, weinig doen' is het beeld dat ontstaat. De nieuwe 

directievoorzitterr maakt vrij snel duidelijk dat dat beeld voor hem niet opgaat. Binnen enkele 

maandenn na zijn aantreden heeft hij op pragmatische wijze een uitvoerbaar alternatief voor de 

eerderee plannen opgesteld waar ook werkelijk mee aan de slag wordt gegaan. In deze periode 

heerstt bij een behoorlijke groep mensen in de organisatie nog het idee van 'eerst zien, dan 

geloven'.. Al snel zien zij dat het ernst is, want praten wordt nog voor de jaarwisseling gevolgd 

doorr handelen. 

Verschillenn tussen het oude AMEV Ondernemingen en Interlloyd zijn een belangrijk 

onderwerpp voor mensen in de BUO. AMEV Ondernemingen wordt getypeerd met begrippen 

alss degelijk, betrouwbaar, gestructureerd, bureaucratisch en passief. Interlloyd wordt 

getypeerdd met begrippen als ondernemend, actief, flexibel, pragmatisch en ongeordend. De wens 

heerstt om in de nieuwe organisatie te werken aan een cultuur waarin beide oude organisaties 

naarr elkaar toegroeien. Dat betekent bijvoorbeeld meer ondernemerschap en flexibiliteit bij 

AMEVV Ondernemingen en wat meer structuur en duidelijkheid over werkwijzen bij 
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Intertloyd.. De oude 'bloedgroepen' spelen ook een rol bij het herplaatsen van mensen in de 

nieuwee organisatie. Mensen van Interlloyd die nu gaan samenwerken met mensen van AMEV 

Ondernemingenn ervaren dat als een degradatie. In de top van de nieuwe organisatie komen 

weinigg leidinggevenden van AMEV Ondernemingen terug wat sommigen als een overname 

doorr Interlloyd beschrijven. 

Dee aanpak van de veranderingen onder de nieuwe directievoorzitter verschilt met name 

inn tempo en daadkracht van de eerdere aanpak. Het maken van een alternatief plan neemt 

minderr dan drie maanden in beslag en in december is het al duidelijk dat de integratie werkelijk 

gaatt plaatsvinden. Uitwerking van het plan vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende 

jaar.. Zowel de voorbereidingstijd als de tijd voor de invoering is kort: het integratieproces 

duurtt bij elkaar ongeveer een half jaar. Een belangrijke overeenkomst met het voorgaande 

trajectt is dat de leidinggevenden de veranderingen sturen en begeleiden. Er is geen externe 

ondersteuning.. De directievoorzitter heeft met het managementteam de contouren voor de 

nieuwee organisatie uitgewerkt. Vervolgens is met de unitmanagers afgestemd en zijn de 

teammanagerss benoemd. Medewerkers zijn niet betrokken in het maken van het nieuwe plan 

enn het nadenken over invulling ervan. De inventarisatie van de projecten is door de unit-

managerss gemaakt. Het uitvoeren van de projecten gebeurt onder leiding van de unitmanagers 

inn samenwerking met de teammanagers en een beperkt aantal medewerkers. 

Err wordt gemengd gereageerd op deze aanpak. Er is onder de leidinggevenden die ik 

spreekk veel steun voor de integratie. Over de totstandkoming van de plannen en de wijze van 

invoerenn zijn de meningen minder positief. Op het niet betrekken van de medewerkers in het 

process is kritiek. Bijna iedereen die ik spreek betreurt dat. De informatiestroom loopt vooral 

vann boven naar beneden, in lij n met de gekozen aanpak. Er is geen interactie over de achter-

grondd van de nieuwe koers, waardoor mensen het zittende management zwalkend beleid 

verwijten.. Mensen zien weer een nieuw plan, maar zij weten niet waarom het nu anders moet 

dann voorheen de bedoeling was. De aanpak laat geen tijd en ruimte om medewerkers te vragen 

naarr hun ideeën over invulling van de veranderingen. Het effect daarvan is dat het veranderings-

process vooral wordt gezien als een zaak van leidinggevenden. Dat idee wordt bevestigd doordat 

leidinggevendenn vrijwel al hun tijd steken in de projecten die nodig zijn om de nieuwe 

organisatiee te realiseren. Door de hoge tijdsdruk valt een aantal projecten af. Meer 'zachte' 

onderwerpenn als cultuur, opleidingen, begeleiding van nieuwe leidinggevenden, teamvorming 

krijgenn geen plaats in de projectinventarisatie, ook niet in projecten die na de integratie staan 

gepland.. Ten slotte uiten sommigen hun onbegrip voor de onderschatting van de complexiteit 

vann de veranderingen. Mensen geven aan dat zij vinden dat er sprake is van een onderschatting, 

onderr andere omdat er zo weinig tijd wordt genomen en omdat geen aandacht is voor onder-

steuningg van werken in teams wat helemaal nieuw is in de organisatie. 

Bijj  de gesprekken gaat het mij erom dat verschillende perspectieven naar voren komen en 

datt kennis wordt gemaakt met een aantal belanghebbenden. Met de elf gesprekken is dat 

gelukt.. Achteraf had ik meer gesprekken willen voeren of met een andere selectie van personen. 

Inn een gesprek met de directievoorzitter had ik bijvoorbeeld nader in kunnen gaan op zijn 

visiee op de organisatie en de veranderingen. Ook kon dan het onderzoek en de terugkoppeling 

uitgebreiderr aan de orde komen. Op die manier had de directievoorzitter meer voeling kunnen 

krijgenn en houden met het onderzoek. Nu was de projectcoördinator daarvoor aangewezen. 
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Mett hem heb ik vooral gesproken over praktische zaken en weinig over zijn visie op de 

organisatiee en de veranderingen. Ten slotte heb ik geen teammanagers of medewerkers 

gesproken.. In de gesprekken met unitmanagers en met de ondernemingsraad vang ik signalen 

opp die aangeven dat lager in de organisatie anders tegen de veranderingen werd aangekeken. 

Toenn ik me dat realiseerde was er geen tijd meer om extra afspraken te maken vanwege de 

krappee planning en de drukte in de organisatie. 

Hett verkrijgen van schriftelijke informatie is niet eenvoudig. Om een aantal stukken moet ik 

dee contactpersoon herhaaldelijk vragen. Van het bestaan van andere stukken hoor ik tijdens 

gesprekken,, soms tot verbazing van mijn gesprekspartner. In een gesprek in december leerde ik 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld dat er in november een werkconferentie had plaatsgevonden met het management-

teamm en een aantal veranderingsgezinde leidinggevenden. Op die conferentie waren de contouren 

vann het alternatieve integratieplan besproken. Het schriftelijke verslag van die conferentie 

bleekk onder alle leidinggevenden verspreid te zijn. Toen ik de contactpersoon om het verslag 

vroegg heb ik het gekregen, net als de meeste andere stukken waar ik om vroeg. Het niet 

automatischh verkrijgen van belangrijke stukken zie ik niet als een gevolg van onwil of kwade 

opzett van de contactpersoon. Eerder is het een gevolg van te weinig vragen van mijn kant en 

vann het beeld dat hij van mij had. Ik was daar vooral voor het uitvoeren van een vragenlijst-

onderzoek.. Voorafgaand aan de afname van de vragenlijst voerde ik een aantal kennismakings-

gesprekken.. Verder zou het onderzoek een rapport opleveren. Wat daarna zou gebeuren en 

hoee de resultaten van het onderzoek de veranderingen konden ondersteunen was op dat 

momentt nog onvoldoende helder gemaakt. Dan is het begrijpelijk dat ik niet wordt uitgenodigd 

voorr de presentatie van het nieuwe integratieplan aan het personeel en dat ik niet automatisch 

relevantee informatie over de veranderingen ontvang. 

STANDD VA N ZAKE N IN HET INTEGRATIEPROCES 

Dezee paragraaf gaat over de resultaten van de vragenlijst 'Veranderen bij de Business Unit 

Ondernemingen'.. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen uit de vragenlijst, 

dee antwoorden op de open vragen en de perspectieven van belanghebbenden. Daarna interpreteer 

ikk deze resultaten en geef ik aan hoe deze zijn verbonden met de aanpak van het integratieproces. 

Hett werken met de vragenlijst en de terugkoppeling van de resultaten naar de organisatie 

komenn in de volgende paragraaf aan de orde. Ik noem hier vast dat de totale repons vijfenveertig 

procentt bedraagt en dat alle units zijn vertegenwoordigd. De respons onder de unitmanagers 

enn teammanagers is ongeveer twintig procent hoger dan de totale respons. Geen van de leden 

vann het managementteam vulde de vragenlijst in. De terminologie in de vragenlijst is aangepast 

aann de situatie bij de BUO. In de introductie wordt aangegeven dat de vragenlijst betrekking 

heeftt op het integratieproces. De algemene vragen aan het einde van de vragenlijst zijn zodanig 

opgesteldd dat vergelijking van de resultaten per unit mogelijk is en dat vergelijking van resultaten 

vann leidinggevenden en medewerkers kan plaatsvinden. 

Oordele nn over de stellinge n in de vragenlijs t 
Dee oordelen van mensen over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat in figuur 5.4. 

Dezee figuur geeft weer hoe de mensen bij de BUO naar hun organisatie kijken en hoe zij het 
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integratieprocess ervaren dat tot het nieuwe AMEV Interlloyd leidt. Voor alle aspecten van de 

organisatiee en het integratieproces is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief, 

positieff  of erg positief worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene resultaten weer, dat wil 

zeggenn de oordelen van het managementteam, de unitmanagers, de teammanagers, de staf en 

dee medewerkers van de BUO. Verderop in deze paragraaf komen verschillen aan de orde. 

B u s i n e s ss uni t 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Technologi e e 

Werk k 

Onderling ee verhoudinge n 

I n t e g r a t i e p r o c e s s 

Doelenn en aanpak 

Technologi e e 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn van betrokkenhei d 

Roll  verandermanager s 

Roll  leidinggevende n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

-100'/.. -75% . -25% 0% 25% 50% 75% 100% 

Figuu rr  5.4 Oordele n over de BUO en het integratieproce s 

N.B.. De grijstinte n geven de erg negatieve , negatieve , positiev e en erg positiev e oordele n weer . Door 

dezee weergav e is bijvoorbeel d te zien dat er meer mense n zij n die erg negatie f oordele n dan 

mense nn die erg positie f oordelen . In de besprekin g van de resultate n zet ik de negatiev e oordele n 

gezamenlij kk  af tegen de positieve . 

Dee figuur laat zien dat vijf van de zes aspecten die betrekking hebben op de business unit 

negatieff  worden beoordeeld door meer dan de helft van de leidinggevenden en medewerkers. 

Driekwartt geeft aan dat de doelen en strategie van de organisatie niet duidelijk zijn en dat de 

businesss unit onvoldoende in kan spelen op ontwikkelingen in de omgeving. Ruim zestig procent 

vindtt de structuur bureaucratisch. Ongeveer tweederde van de mensen oordeelt negatief over de 

cultuurr en het leidinggeven binnen het bedrijf. Iets meer dan de helft van de mensen vindt de 

technologiee een probleem. Negentig procent geeft aan dat de onderlinge verhoudingen vooral 

wordenn gedomineerd door eigenbelang en afdelingsbelang. Tegenover deze negatieve scores 

staatt dat zeventig procent van de mensen positief oordeelt over het werk bij de business unit. 
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All ee acht aspecten die betrekking hebben op de aanpak van het integratieproces worden 

negatieff  beoordeeld door meer dan de helft van de leidinggevenden en medewerkers. 

Dee doelen en aanpak van het integratieproces zijn onduidelijk voor ongeveer de helft van de 

mensen.. Tweederde van de betrokkenen geeft aan dat technologie een probleem vormt bij de 

integratiee van de beide organisaties. Ruim tachtig procent geeft aan dat de veranderingen leiden 

tott spanningen tussen en binnen afdelingen. Tachtig procent vindt dat er onvoldoende tijd is 

voorr het integratieproces. Bijna zestig procent heeft kritiek op de informatievoorziening over de 

veranderingen.. Bijna tachtig procent vindt dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan het 

creërenn van betrokkenheid. Een kleine zestig procent heeft kritiek op de rol van de verander-

managerss in het integratieproces. Iets meer dan zeventig procent is ontevreden over de rol 

vann leidinggevenden. Ondanks deze negatieve oordelen over het integratieproces staat dat 

bijnaa tachtig procent van de mensen een positieve verwachting heeft van de uitkomst van dat 

proces.. Bijna driekwart van de betrokkenen steunt het idee om AMEV Ondernemingen en 

Interlloydd te integreren en is bereid zich in te zetten om die integratie vorm te geven. 

Antwoorde nn op de open vrage n 
Dee twee open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag 

'Watt is volgens u de meest belemmerende factor in het integratieproces?' worden in totaal 

3088 belemmeringen genoemd. Bij de vraag 'Wat is volgens u de meest bevorderende factor in 

hett integratieproces?' worden 121 bevorderende factoren genoemd. De laatste bladzijde van 

dee vragenlijst die bedoeld is voor opmerkingen wordt door ruim vijfti g mensen gebruikt om 

verderr te gaan met het geven van hun visie op de zwakke en sterke kanten van het integratie-

proces.. De belemmerende en bevorderende factoren zijn gecategoriseerd. Tabel 5.2 en 5,3 

gevenn de categorieën weer met telkens drie typerende voorbeelden. Ook is vermeld hoeveel 

procentt van de antwoorden op de open vragen in de verschillende categorieën is ingedeeld. 

Datt geeft een idee van het belang van de belemmerende en bevorderende factoren. De rest-

categorieënn met minder dan vijf procent van de antwoorden zijn niet vermeld. 

Tabell  5.2 laat zien dat ruim twintig procent van de antwoorden op de open vraag naar 

belemmeringenn gaat over de visie achter de fusie of de ingezette koers. Mensen geven aan dat 

diee niet goed zijn of niet goed zijn uitgewerkt. Veel antwoorden suggereren dat de wijze waarop 

dee nieuwe organisatie eruit gaat zien na het integratieproces onvoldoende aansluit bij de 

marktt die de business unit bedient. Mensen vinden dat de doelstellingen van het integratie-

process niet passen bij de vragen die klanten stellen. Veelal zijn de antwoorden specifiek en 

wordtt kritiek geleverd op de uitwerking van de koers: multibranchiaal werken is een ver-

keerdee keuze net als bijvoorbeeld het verkleinen van de buitendienst. Soms wordt aangege-

venn dat het überhaupt geen goed idee is om te fuseren. Andere antwoorden gaan over het 

gebrekk aan overeenstemming over de uitwerking van de koers. Ook zijn antwoorden bij deze 

categoriee ingedeeld die stellen dat er vooral sprake is van een cosmetische verandering en dat 

dee veranderingen niet ver genoeg gaan. Ten slotte geeft een aantal mensen aan dat de doelen 

vann het integratieproces niet realistisch zijn, omdat de organisatie (nog) niet in staat is deze 

tee verwezenlijken. 

Ruimm vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie 'gebrek 

aann daadkracht'. Veel antwoorden in deze categorie gaan erover dat de business unit anderhalf 
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B e l e m m e r e n d ee facto r Voorbee lde n 
%% va n d e 

an twoorde n n 

Geenn goed e (uitwerkin g 
van)) visi e en koer s 

Gebrekk aan daadkrach t 

Politiek ,, gerichthei d op 
eigenn belange n 

Slecht ee communicati e 
enn informati e 

Top-dow nn aanpak 

Tee weini g tij d 

Cultuurverschille n n 

Ontbreke nn van draagvla k 
enn motivati e 

Onzekerhei d d 

Vann binne n naar buite n redenere n "wi j bepale n wat goed is voo r de markt ' 225! 
Dee zigzag koer s in de afgelope n jaren , verkokerin g binne n de dri e verzekering s busines s unit s 
Err  is geen sprak e van echt e integrati e van AMEV en Interlloy d 

Veell  planne n en woorden , weini g daden en weini g afmake n 16Ï 
Dee afgelope n anderhal f jaar zijn zinloo s gewees t omda t er niet s is verander d 
Eerderr  voorgenome n veranderinge n zijn nooi t doorgevoerd , mense n hebben geen vertrouwe n meer 

Individuel ee bestuurder s kiezen voor hun eigen belan g en niet voo r het belan g van het bedrij f 13% 
Iederee nn is nog steed s met zij n eige n 'toko ' bezi g 
Niett  functionerend e mense n blijve n som s op sleutelpositie s en houde n veranderinge n tege n 

Eenn totaa l gebre k aan goed e communicati e en overle g tusse n directi e en werkvloe r 13% 
Hett  onvermoge n om te luistere n naar de werkvloe r en om di e werkvloe r serieu s te neme n 
Err  kom t to t nu toe geen enkel e informati e ove r de gan g van zaken 

Veranderinge nn worde n van bovena f opgedrage n zonde r daarove r te prate n met de werkvloe r 6X 
Dee kenni s van het werkelijk e veranderingsproce s blijf t t e lan g bi j een klein e groe p mense n 
Leidinggevende nn drukke n veranderinge n doo r zonde r oog te hebbe n voo r medewerker s 

Tee veel veranderinge n gelijktijdi g doorvoere n waardoo r geen tij d overblijf t voo r gewoo n gel d verdiene n b% 
Dee snelhei d waarme e alle s moe t worde n gerealiseer d terwij l w e al 1.5 jaa r in één gebou w zitte n 
Dee intern e reorganisati e kos t veel tij d en energi e wat ten kost e gaat van de productivitei t 

Cultuurverschille nn tusse n Interlloy d en AMEV 6X 
Cultuurverschille nn tusse n afdelinge n 
Hett  cultuurproblee m word t onvoldoend e onderkend , er word t we l over gepraa t maar er gebeur t niet s 

Geenn geloo f in de veranderinge n en geen motivati e 6X 
Hett  total e gebre k aan betrokkenhei d bi j leidinggevende n en medewerker s 
Veranderinge nn worde n nie t gedrage n op de werkvloe r en zij n daaro m gedoem d te mislukke n 

Onzekerhei dd ove r de toekomstig e werkple k 5X 
Dee toekoms t die onzeke r maak t 
Mense nn die nie t wille n verandere n doo r de onzekerhei d die datt  met zic h meebreng t 

Tabell  5.2 Belemmerend e factore n in het integratieproce s 

jaarr geleden een nieuw gebouw heeft betrokken en dat er in die periode niets is gebeurd. 

Tevenss zijn antwoorden ingedeeld die gaan over het niet nemen van beslissingen door de 

directiee en leidinggevenden, besluiteloosheid, trage besluitvorming en onvoldoende slag-

vaardigheid.. Enkele meer algemene antwoorden over slecht management, zoals over gebrek aan 

kwaliteitenn om sturend te kunnen optreden in het integratieproces, zijn eveneens ingedeeld 

bijj  deze categorie. 

Eenn kleine vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie 

'politiek,, gerichtheid op eigen belangen'. Het grootste deel van deze antwoorden betreft kritiek 

opp het management dat zich vooral richt op hun eigen positie, het veiligstellen van eigen 

belangenn en de eigen carrière. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld die gaan over 

concurrentiee tussen personen en afdelingen en over 'heilige huisjes' als personen die niet 

functionerenn maar wel een sleutelpositie behouden. 
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Eveneenss iets minder dan vijftien procent van de antwoorden gaat over slechte communicatie 

enn informatie. Veel van die antwoorden gaan over het gebrek aan communicatie tussen het 

managementteamm en de werkvloer. Mensen verwijten het managementteam niet te luisteren 

naarr medewerkers of teamleiders en er wordt aangegeven dat signalen van de werkvloer de 

topp van de business unit niet bereiken. Ook is er kritiek op de communicatie tussen leiding-

gevendenn onderling. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld die gaan over te weinig 

informatie,, slechte informatie en onduidelijkheid over wat de bedoeling is in het integratie-

proces. . 

Ietss meer dan vijf procent van de antwoorden gaat over de top-down aanpak van het 

integratieproces.. Mensen noemen als belemmering dat gewoon wordt meegedeeld wat er 

gaatt veranderen zonder overleg met medewerkers, zonder rekening te houden met medewerkers 

enn zonder medewerkers serieus te nemen. In een aantal antwoorden wordt ook aangegeven 

datt dat de reden is voor de lage kwaliteit van de veranderplannen. Bij deze categorie zijn 

tevenss enkele antwoorden ingedeeld waarin mensen aangeven dat argumentatie of uitleg 

ontbreektt bij besluiten. 

Eveneenss iets meer dan vijf procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie 

'tee weinig tijd*. Bijna alle antwoorden in deze categorie gaan erover dat in het integratieproces 

tee veel in te korte tijd moet gebeuren en dat er te veel tegelijk moet. Een aantal mensen geeft 

ookk aan dat daardoor het gewone werk onder druk komt te staan. 

Ookk kan iets meer dan vijf procent van de antwoorden worden ingedeeld bij de categorie 

'cultuurverschillen'.. Mensen noemen zowel de cultuurverschillen tussen de beide fusiepartners 

alss de cultuurverschillen tussen verschillende afdelingen die voorheen bij dezelfde organisatie 

hoorden. . 

Eveneenss iets meer dan vijf procent van de antwoorden gaat over het ontbreken van draag-

vlakk en motivatie. Bij deze categorie zijn antwoorden ingedeeld die gaan over onvoldoende 

betrokkenheid,, het ontbreken van steun voor de veranderingen en het niet gemotiveerd zijn 

vann mensen om zich in te zetten voor het integratieproces. 

Tenn slotte gaat vijf procent van de antwoorden over onzekerheid als gevolg van het inte-

gratieproces.. Deze antwoorden gaan vrijwel allemaal over de onzekerheid over de nieuwe 

situatie,, de nieuwe werkplek en de toekomstige organisatie. Enkele antwoorden over angst 

omm te veranderen, het liever bij het oude laten en de veiligheid van de huidige situatie zijn 

ookk bij deze categorie ingedeeld. 

Tabell  5.3 laat zien dat de meest genoemde bevorderende factor is dat het integratieproces 

eenn aansprekend toekomstperspectief biedt. Ruim een kwart van de antwoorden is ingedeeld bij 

dezee categorie. Veel mensen noemen de samenvoeging van de twee organisaties, het bundelen 

vann krachten en de mogelijkheden die daardoor ontstaan. Daarbij gaat het om algemene 

opmerkingenn over de voordelen die de fusie kan hebben, over nieuwe kansen en uitdagingen, 

overr positieve vooruitzichten en over hoop op verbetering. 

Ietss meer dan twintig procent van de antwoorden gaat over duidelijkheid over de koers. 

Alss bevorderende factor noemen mensen dat een besluit is genomen na een periode van 

onduidelijkheidd en stilstand, dat duidelijk is hoe de integratie van de twee organisaties gaat 

plaatsvindenn en dat het voor klanten helder is welke positie de business unit kiest. Bij deze 

categoriee zijn ook enkele antwoorden ingedeeld over het tempo dat nu wordt gemaakt. 
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%% van de 

Bevorderend ee facto r Voorbeelde n antwoorde n 

Sterkee onderneming door het samenvoegen van veel kennis in één bedrijf 27% 
Nieuwee uitdagingen, verbeteringen (?) en financiële mogelijkheden om ideeën te realiseren 
Hett vooruitzicht om met een andere groep mensen tot goede resultaten te komen 

Duidelijkheidd over de doelstellingen en de voordelen daarvan ten opzichte van het verleden 21X 

Hett feit dat er eindelijk knopen zijn doorgehakt en je nu weet waar je voor gaat 
Duidelijkheidd over de positie van AMEV Interlloyd in de markt en het bijbehorende type organisatie 

Dee nieuwe directievoorzitter die de wil en de capaciteiten heeft om knopen door te hakken 15% 

Competentt management met uitstraling 
Dee ambitie van enkele leden van het managementteam 

Dee markt dwingt ons. we moeten wel anticiperen op de vele veranderingen om te overleven 15% 
Dee noodzaak om te moderniseren en zo onze marktpositie te consolideren of uit te bouwen 

Hett moeten luisteren naar de markt en de klant centraal stellen 

Iedereenn is ervan overtuigd dat er nu eindelijk eens een goede nieuwe organisatie moet komen UT, 
Hett enthousiasme en de inzet van mensen voor het integratieproces 
Dee medewerkers die wel willen veranderen en integreren 

Tabell 5.3 Bevorderende factoren in het integratieproces 

Vijftie nn procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie 'nieuwe directievoorzitter'. 

Vaakk is de benaming van deze categorie letterlijk het antwoord dat mensen geven. Soms is 

datt antwoord uitgebreid en geven mensen aan wat hen aanspreekt aan de nieuwe directie-

voorzitter.. Antwoorden waarin het managementteam of leden van het managementteam als 

bevorderendee factor worden genoemd zijn ook ingedeeld bij deze categorie. 

Vijftie nn procent van de antwoorden gaat over de druk uit de omgeving. In deze categorie 

zijnn opmerkingen ingedeeld over de markt die de organisatie dwingt om te veranderen en 

overr de noodzaak voor het bedrijf om zich aan te passen aan ontwikkelingen in de markt en 

bijj  concurrenten. Ook geeft een aantal mensen aan dat klanten verwachten dat de integratie 

echtt vorm krijgt. 

Bijnaa vijftien procent van de antwoorden gaan over de betrokkenheid en inzet van mede-

werkers.. In deze categorie zijn opmerkingen opgenomen over de noodzaak die mensen zien 

omm te veranderen, de bereidheid tot verandering en samenwerking, de inzet van mensen en 

hett enthousiasme dat sommigen voor het integratieproces opbrengen. 

Eenn aantal antwoorden op deze vraag is niet gecategoriseerd omdat het geen factoren zijn 

diee het integratieproces bevorderen. Eerder geven deze antwoorden aan wat nodig is om het 

integratieprocess tot een succes te maken. In totaal gaat het om 39 antwoorden. Het merendeel 

daarvann gaat over betere communicatie en over aandacht voor medewerkers. Twee voorbeelden 

vann dit soort antwoorden zijn 'open en eerlijke communicatie naar de organisatie toe en niet 

dee helft van de informatie achter houden (geen geheimzinnig gedoe)' en 'als de top van de 

organisatiee zou luisteren naar de mening van de werkvloer!' 
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Perspectieve nn van unitmanagers , teammanager s en medewerker s 
Bijj  het vergelijken van perspectieven op de organisatie en het veranderingsproces gaat het 

allereerstt om het onderscheiden van belanghebbenden. Daarvoor gebruik ik de driedeling 

'strategen,, invoerders en ontvangers' (zie § 2.8). In het integratieproces bij de BUO zijn de 

ledenn van het managementteam de strategen. De directievoorzitter leidt het managementteam. 

Hijj  is speciaal aangetrokken om de integratie te realiseren. Het managementteam zet de grote 

lij nn uit en bepaalt de kaders waarbinnen de integratie plaatsvindt. Twee voorbeelden hiervan 

zijnn de keuze om het distributiekanaal bepalend te laten zijn voor de inrichting van de nieuwe 

organisatiee en de keuze voor een besturingsstructuur met unitmanagers en teammanagers. 

Ookk selecteert het managementteam de leidinggevenden voor de nieuwe organisatie. 

Invoerderss zijn de personen die vervolgens zorgen voor de uitwerking van de grote lij n en 

voorr invulling van de kaders. Voor de integratie tot AMEV Interlloyd vinden die uitwerking 

enn nadere invulling plaats in de verschillende projecten. Een centrale rol in deze projecten is 

weggelegdd voor de unitmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van alle projecten 

diee in het kader van het integratieproces zijn opgesteld. Het is de bedoeling dat in een deel 

vann deze projecten ook de teammanagers een rol gaan vervullen. In dit stadium zijn de team-

managerss vooral nog ontvangers van de veranderingen, net als de medewerkers. Tot nu toe 

houdenn vooral het managementteam en de unitmanagers zich bezig met het integratieproces. 

Tabell  5.4 bevat de scores van de unitmanagers, de teammanagers en de medewerkers. Het 

managementteamm heeft geen vragenlijsten ingevuld. Om overzicht te behouden geef ik de 

oordelenn van de groepen vereenvoudigd weer. De erg negatieve en negatieve oordelen zijn 

samenn genomen, net als de positieve en erg positieve oordelen. Grijs gemaakte percentages 

gevenn aan welke groep het meest negatief oordeelt over een aspect. Onderstreepte percentages 

gevenn aan welke groep het meest positief oordeelt over een aspect. Dat helpt bij het verkrijgen 

vann een totaalbeeld. 

Dee unitmanagers, teammanagers en medewerkers verschillen in hun oordeel over de 

zestienn aspecten. In het totaalbeeld valt op dat er een patroon bestaat in de meest positieve 

enn negatieve oordelen. Over de huidige organisatie zijn de unitmanagers en de medewerkers 

hett meest negatief. De teammanagers oordelen relatief positief over de organisatie. Het inte-

gratieprocess wordt negatief beoordeeld door de teammanagers en de medewerkers. De unit-

managerss oordelen positief over een aantal aspecten van het integratieproces of minder 

negatieff  dan de twee andere groepen. 

Hett eerste aspect waar de groepen vijfentwintig procent of meer verschillen is cultuur en 

leidinggevenden.. Vijfenzestig procent van de medewerkers oordeelt daar negatief over. Zestig 

procentt van de teammanagers oordeelt positief over cultuur en leidinggeven. Zeventig pro-

centt van de unitmanagers is negatief over technologie terwijl vijfenvijfti g procent van de 

teammanagerss daar positief over oordeelt. De doelen en aanpak van het integratieproces zijn 

duidelijkk voor vijfentachtig procent van de unitmanagers. Bij teammanagers en medewerkers 

iss dat vijfti g procent. Bij informatievoorziening is een vergelijkbaar verschil te zien. Zeventig 

procentt van de unitmanagers oordeelt hier positief over. Van de teammanagers en medewer-

kerss is respectievelijk vijfenvijfti g en zestig procent negatief over de informatievoorziening. 

Zeventigg procent van de unitmanagers oordeelt positief over de rol vann verandermanagers in 

hett integratieproces. Vijfenvijfti g procent van de medewerkers is hier negatief over. Ten slot-
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Uni tmanager ss Teammanager s Medewerke r s Grootst e verschi l 

negatie ff  positie f negatie f positie f negatie f positie f 

Busines ss uni t 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Technologi e e 

Werk k 

Verhoudinge n n 

Intergrat ieproce s s 

Doelenn en aanpak 

Technologi e e 

Spanninge n n 
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Tabell  5.4 Positiev e en negatiev e oordele n uitgesplits t naar unitmanagers , teammanager s en medewerker s 

N.B .. Donkergr i j s gemaak t e percentage s geve n aan we lk e groe p he t mees t negatie f oordeel t ove r een 

aspect .. Lichtgri j s gemaak t e percentage s geve n aan we lk e groe p he t mees t positie f oordeel t ove r een 

aspect .. Wannee r he t grootst e verschi l 25% of m e e r bedraagt , is da t zwar t gemaakt . 

tee geven alle unitmanagers aan het integratieproces te steunen. Dat geldt ook voor vrijwel 

allee teammanagers. Dertig procent van de medewerkers steunt het integratieproces niet. 

Interpretati ee van de resultate n 
Inn dit deel van deze paragraaf interpreteer ik bovengenoemde resultaten en probeer ik een 

samenhangendd beeld te ontwikkelen van de stand van zaken bij de BUO. Ik begin met het 

stellenn van twee vragen: wat gaat op dit moment goed in het integratieproces van de twee 

organisatiess en wat is daarbij lastig? In het beantwoorden van deze vragen integreer ik de 

oordelenn over de stellingen uit de vragenlijst en de antwoorden op de open vragen. 

Vervolgenss bespreek ik de verschillen tussen de unitmanagers, de teammanagers en de mede-

werkerss in hun beoordeling van de aspecten uit de vragenlijst. Dan plaats ik de resultaten in 

hett licht van de aanpak van het integratieproces. 
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WatWat gaat goed? 

Dee resultaten laten een overwegend negatief beeld zien van de situatie bij de BUO. Over vrijwel 

allee aspecten uit de vragenlijst oordeelt minstens de helft van de mensen negatief. Bij de open 

vragenn noemen mensen bijna drie keer zoveel belemmeringen als bevorderende factoren. 

Daardoorr ontstaat de verleiding om te stellen dat er vooral veel niet goed gaat. Juist daarom 

iss het belangrijk ook aandacht te besteden aan positieve resultaten om te voorkomen dat een 

eenzijdigg negatief beeld ontstaat. 

Wellichtt de belangrijkste tegenhangers van de negatieve resultaten zijn dat 1) ongeveer 

driekwartt van de leidinggevenden en medewerkers van de business unit een positieve ver-

wachtingg hebben van de uitkomst van het integratieproces en 2) hetzelfde percentage het 

integratieprocess steunt en zich wil inzetten voor de realisatie ervan. In principe staan de 

meestee mensen achter het idee van de fusie van de beide ondernemingen. De meest genoemde 

bevorderendee factor is dat er een aansprekend toekomstperspectief is. Het samengaan van de 

tweee bedrijven biedt kansen en mogelijkheden waar mensen enthousiast van worden. Wat 

tevenss helpt is dat er nu duidelijkheid is over de koers. Er is een keuze gemaakt en daaraan 

wass grote behoefte na een periode van anderhalf jaar onduidelijkheid. De beoordeling van 

hett aspect doelen en aanpak uit de vragenlijst laat zien dat de helft van de mensen daar positief 

overr is. Datt is een redelijke score die tevens laat zien dat veel mensen ook een beeld hebben 

vann de wijze waarop de integratie gaat worden gerealiseerd. Tegelijk zijn er net zo veel mensen 

voorr wie dat nog niet helder is. 

Tweee andere bevorderende factoren hebben bijgedragen aan het maken van een keuze en 

aann het toekomstperspectief dat nu bestaat. De komst van de nieuwe directievoorzitter en 

veranderingg in het managementteam hebben de impasse doorbroken en tot een nieuw plan 

voorr de integratie geleid. Daarnaast heeft de markt waarin het bedrijf opereert niet alleen 

eenn rol gespeeld bij het plan voor een fusie, maar bevordert de druk vanuit de omgeving ook 

datt de impasse wordt doorbroken. Immers, voor klanten is het wenselijk en volgens sommigen 

zelfss noodzakelijk dat de onduidelijkheid over de situatie binnen de business unit wordt 

beëindigd. . 

Tenn slotte is een derde gunstig resultaat dat zeventig procent van de mensen positief oordeelt 

overr het werk bij de business unit. Een ruime meerderheid werkt met plezier bij het bedrijf 

enn dat draagt naar mijn idee bij aan de steun en inzet voor het integratieproces. Ook bij de 

openn vraag over bevorderende factoren noemt een deel van de mensen betrokkenheid en 

inzett van medewerkers. De inhoud van het werk gaat veranderen, waarschijnlijk meer voor 

dee toekomstige unit Tussenpersonen dan voor de andere units. De verwachting is dat die 

inhoudelijkee veranderingen positieve veranderingen zijn. Tegelijk heeft een aantal mensen 

daarr vragen over, onder meer over multibranchiaal werken. Niettemin denk ik dat het plezier 

datt mensen hebben in hun werk een positieve bijdrage kan leveren aan het integratieproces. 

WatWat is lastig? 

Vrijwell  alle aspecten die betrekking hebben op de business unit en op het integratieproces 

wordenn door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. Bovendien noemt vrijwel 

iedereenn één of twee belemmerende factoren bij de open vraag daarover en gebruikt een 

behoorlijkk aantal mensen de laatste bladzijde van de vragenlijst om hun visie op de situatie 
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bijj  de BUO toe te lichten. Naar mijn idee komt veel van de kritiek voort uit het feit dat het 

managementteamm in korte tijd knopen heeft doorgehakt en onder leiding van de nieuwe 

directievoorzitterr voortvarend aan de slag is gegaan met de vormgeving van de integratie. 

Leidinggevendenn en medewerkers hebben onlangs te horen gekregen wat de bedoeling is. 

Dee effecten van de gevolgde top-down aanpak laten zich groeperen onder vijf thema's. 

Eenn eerste thema dat opvalt is dat er problemen bestaan rond de doelen en strategie van 

dee business unit en dat de doelen en aanpak van het integratieproces niet helder zijn. 

Driekwartt van de mensen geeft aan dat het niet helder is welke doelen het bedrijf nastreeft 

enn hoe die zijn te realiseren. Ook zijn de mogelijkheden om in te spelen op ontwikkelingen in 

dee omgeving beperkt. Gezien de historie is dat gedeeltelijk te begrijpen. De twee gefuseerde 

bedrijvenn zitten anderhalfjaar bij elkaar in hetzelfde pand en de integratie moet nog starten. 

Vandaarr dat mensen gebrek aan daadkracht als belemmering noemen. Mogelijk lastiger is dat 

err weinig overeenstemming is over de doelen van de business unit. Het meest genoemde ant-

woordd op de open vraag over belemmeringen is dat de visie en koers van de business unit 

niett goed zijn of niet goed zijn uitgewerkt. In dat verband is de onduidelijkheid over de doelen 

enn aanpak van het integratieproces ook een probleem. De helft van de mensen heeft daar 

geenn helder beeld van en weet niet hoe de integratie gaat worden gerealiseerd. Dat lijk t mede 

eenn gevolg van de slechte informatievoorziening. Bijna zestig procent van de mensen heeft 

kritiekk op de informatievoorziening. Ook bij de open vragen noemen mensen slechte 

communicatiee en informatie als belemmering. 

Eenn tweede thema dat opvalt is de gespannen situatie binnen de business unit. Negentig 

procentt van de mensen geeft aan dat personen en afdelingen vooral gericht zijn op hun eigen 

belangen.. Bijna vijfentachtig procent geeft aan dat het integratieproces leidt tot spanningen 

binnenn en tussen afdelingen. Ook bij de open vraag over belemmeringen antwoorden mensen 

datt politiek en gerichtheid op eigen belangen een probleem vormen in het integratieproces. 

Hett managementteam en de leidinggevenden lijken weinig aandacht te besteden aan de negatieve 

stemmingg die is ontstaan. Een reden voor de gespannen situatie is volgens mij de door-

tastendee aanpak van de nieuwe directievoorzitter. Deze heeft met het managementteam een 

beslissingg genomen over de koers voor de business unit en het integratieproces. Daarmee is 

dee ontstane impasse doorbroken. Echter, onduidelijkheid over de nieuwe koers, gebrek aan 

overeenstemmingg daarover en het krachtige optreden van de directievoorzitter leiden tot 

spanningenn en politiek gedrag. Het feit dat de nieuwe leidinggevenden vooral afkomstig zijn 

vann Interlloyd versterkt die situatie, omdat mensen die eerst bij AMEV Ondernemingen 

werktenn zich daardoor benadeeld voelen of het idee hebben dat er een 'coup' plaatsvindt. 

Eenn derde thema ligt in het verlengde van deze problemen. Veel mensen zijn ontevreden 

overr de rol van het managementteam en de rol van leidinggevenden in het integratieproces. 

Zestigg procent van de mensen heeft een negatieve indruk van het managementteam, vindt 

datt het team zijn taken niet goed uitvoert en dat de leden van het team slecht communiceren. 

Bijj  de open vraag genoemde belemmeringen als geen goede visie en koers, gebrek aan daad-

kracht,, en de top-down aanpak hangen samen met de kritiek op het managementteam. Ook 

dee leidinggevenden worden bekritiseerd. Zij hebben bijvoorbeeld onvoldoende aandacht 

voorr de medewerkers en betrekken hen niet bij de veranderingen. Die kritiek op de leiding-

gevendenn is begrijpelijk, want de aanpak van het integratieproces biedt daar nauwelijks 
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ruimtee voor. Het aspect cultuur en leidinggeven wordt eveneens negatief beoordeeld door zestig 

procentt van de mensen. Opvallend is dat dat aspect geen aandacht krijgt in het integratie-

proces.. Dat was wel de bedoeling, maar door tijdsdruk is de aandacht in de projecten op de 

'harde'' kant van de integratie komen te liggen en staat het neerzetten van de structuur centraal. 

Inn die nieuwe structuur moet teamgericht gaan worden gewerkt. 

Eenn vierde thema illustreert nogmaals de effecten van gevolgde top-down aanpak. 

Ongeveerr tachtig procent van de mensen geeft aan dat er geen aandacht wordt besteed aan 

hett creëren van betrokkenheid. Hetzelfde percentage geeft aan dat er te weinig tijd wordt uit-

getrokkenn voor het integratieproces. De verschillende afdelingen hebben bijvoorbeeld geen 

roll  gespeeld in de voorbereidingen van het integratieproces en er is geen aandacht besteed 

aann ideeën en ervaringen van medewerkers. Mede daardoor zijn de doelen en aanpak van het 

integratieprocess niet helder en bestaat er weinig overeenstemming over de doelen van de 

businesss unit. Net als informatievoorziening daar een positieve bijdrage aan kan leveren, 

zorgtt het creëren van betrokkenheid ervoor dat mensen zich herkennen in de plannen voor 

veranderingen.. De kritiek op het tijdsverloop heeft ook te maken met het feit dat het management-

teamm heeft bepaald dat per april de nieuwe structuur operationeel moet zijn. Na anderhalf 

jaarr stilstand moet alles in drie maanden gebeuren. De strakke planning laat geen ruimte 

voorr mensen om aan het alternatieve plan te wennen. Het grote aantal projecten geeft mensen 

waarschijnlijkk het gevoel dat er te veel veranderingen tegelijk worden doorgevoerd. Ik denk dat 

hett zou helpen als mensen weten waarom het zo snel moet en of dat echt nodig is. De meeste 

leidinggevendenn en medewerkers hebben geen beeld van de reden om tempo te maken, want 

daarr hebben zij niet zelf over nagedacht en zij zijn daar ook niet over geïnformeerd. 

Eenn vijfde thema heeft niet direct met de gevolgde aanpak te maken, maar is wel lastig. 

Dee oordelen over het aspect technologie dat betrekking heeft op de business unit en van 

technologiee in het integratieproces geven aan dat dat een aandachtspunt vormt. De huidige 

technologiee vormt een probleem volgens iets meer dan de helft van de mensen. Bovendien geeft 

tweederdee van de mensen aan dat het integratieproces lastige technologische aanpassingen 

vraagtt en dat leidinggevenden en medewerkers daar te veel aandacht aan moeten besteden. 

Dee problemen hebben naar mijn idee vooral betrekking op de integratie van de systemen van 

beidee bedrijven. AMEV Ondernemingen en Interlloyd werken ieder met eigen systemen die 

niett zonder meer op elkaar kunnen worden aangesloten. Dat vraagstuk is relatief laat onderkend. 

Nuu moet in korte tijd voor een nieuw gezamenlijk systeem worden gezorgd en moeten mensen 

daarmeee leren werken. 

PerspectievenPerspectieven van unitmanagers, teammanagers en medewerkers 

Hett patroon in de oordelen van de unitmanagers, teammanagers en medewerkers lijk t voor 

eenn deel samen te hangen met de rollen die de drie groepen vervullen in de veranderingen en 

mett de gevolgde aanpak. De unitmanagers zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de 

integratiee binnen hun units. De afstand van de unitmanagers tot het managementteam dat 

dee kaders bepaalde is het kleinst in vergelijking met de teammanagers en de medewerkers. 

Unitmanagerss spelen de meest actieve rol in de veranderingen tot nu toe, vooral door het 

trekkenn van veel van de projecten. Bij het maken van de plannen en in de projecten om de 

integratiee te realiseren spelen medewerkers en teammanagers nauwelijks een rol. Bovendien 
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hebbenn unitmanagers gemakkelijk toegang tot het managementteam. Hun relatief positieve 

beoordelingg van het integratieproces is in dat licht goed te begrijpen. Medewerkers zijn het meest 

negatieff  over het integratieproces. De teammanagers oordelen nauwelijks anders. De negatieve 

oordelenn van medewerkers en teammanagers over het integratieproces zijn begrijpelijk 

omdatt deze twee groepen de veranderingen vooral ondergaan. Sommige teammanagers zijn 

betrokkenn in een project, maar het integratieproces is vooral een aangelegenheid van het 

managementteamm geweest, geassisteerd door de unitmanagers die zorgdragen voor de uit-

werkingg van de plannen. 

Inn dat licht is het belangrijk om oog te hebben voor de ruime meerderheid van de unit-

managerss die negatief oordeelt over de aspecten technologie, spanningen, tijdsverloop, creëren 

vann betrokkenheid en rol van leidinggevenden. De conclusie dat unitmanagers het meest 

positieff  zijn over het integratieproces gaat slechts voor een deel op. In veel gevallen is het 

beterr om te stellen dat zij het minst negatief zijn. Dat betekent dat de groep leidinggevenden 

diee verantwoordelijk is voor de realisatie van het integratieproces de kritiek van teammanagers 

enn medewerkers in belangrijke mate deelt. Bovendien laten de negatieve oordelen van de 

unitmanagerss over de business unit zien dat deze groep ook kritiek heeft op het functioneren 

vann het bedrijf. 

Bijj  zes aspecten is een groot verschil te zien in de oordelen van belanghebbenden. 

Teammanagerss zijn positief over cultuur en leidinggeven, terwijl unitmanagers en medewerkers 

datt niet zijn. Het is mogelijk dat teammanagers bij dit aspect vooral over zichzelf oordelen. 

Datt betekent dat teammanagers een positiever beeld hebben van zichzelf dan de medewerkers 

aann wie zij leidinggeven. De unitmanagers oordelen negatief over technologie in de organisatie, 

terwijll  bij teammanagers en medewerkers de meningen verdeeld zijn over dit onderwerp. 

Vanuitt hun rol bij de voorbereiding van de projecten kan het zijn dat de unitmanagers 

technologiee meer als een probleem ervaren. Het grootste verschil tussen de groepen heeft 

betrekkingg op de doelen en aanpak van het integratieproces. Deze zijn helder voor vrijwel 

allee unitmanagers. Unitmanagers geven ook aan beter te zijn geïnformeerd dan de twee andere 

groepen.. Deze scores zijn waarschijnlijk een gevolg van hun rol en positie in het veranderings-

proces.. Een korte afstand tot het managementteam en de eigen actieve rol maken dat de meeste 

unitmanagerss weten waar het integratieproces toe moet leiden en hoe dat gaat gebeuren. 

Dee positieve beoordeling van de rol van de verandermanagers in het integratieproces heeft 

betrekkingg op het managementteam. Ook hier lijk t de kortere afstand een rol te spelen in de 

verschillendee beoordeling. Voor teammanagers en medewerkers is het managementteam 

waarschijnlijkk veel meer de verantwoordelijke voor de huidige situatie. Die situatie wordt 

negatieff  beoordeeld en bijgevolg de rol van het managementteam ook. Ten slotte geven alle 

unitmanagerss aan het integratieproces te steunen. Dat wil zeggen dat zij, ondanks hun kritiek 

opp het proces tot nu toe, achter de doelen staan en bereid zijn om energie te steken in het 

realiserenn van de integratie. De rol van de unitmanagers in het proces vraagt hun steun en 

inzett en daarom is het positief dat die er ook is. Bij veel teammanagers en medewerkers is 

eveneenss steun en inzet voor de veranderingen. De vraag is of zij daar iets mee kunnen als de 

projectenn van start gaan. 

Dee belangrijkste meerwaarde van het uitsplitsen van de perspectieven is naar mijn idee dat 

daarmeee zicht ontstaat op de oordelen van de unitmanagers over het bedrijf en het integratie-

126 6 



proces.. Hierboven heb ik vooral de scores van drie groepen vergeleken en de verschillen 

geïnterpreteerd.. Die verschillen zouden een aanleiding kunnen zijn voor gesprekken tussen 

betrokkenen,, maar ik betwijfel of het zinvol is om dergelijke gesprekken te voeren. 

Belangrijkerr lijk t mij om een conclusie te verbinden aan de negatieve oordelen van de unit-

managers.. Zij moeten de projecten leiden die zijn ontwikkeld om het integratieproces te 

realiseren.. Positief in dat verband is dat de meeste unitmanagers weten wat de doelen van het 

integratieprocess zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd. Tegelijk oordeelt een ruime 

meerderheidd van de unitmanagers negatief over veel aspecten die verder geen aandacht zullen 

krijgen.. Het lijk t erop dat de 'strategen' te veel de focus leggen op de 'harde' kant van de 

integratie:: het bedenken van een nieuwe organisatiestructuur waarin de activiteiten van 

AMEVV Ondernemingen en Interlloyd niet langer worden gescheiden. Daar is nu een plan 

voor,, maar de oordelen van de 'invoerders' over verschillende aspecten zijn zorgelijk, net als 

diee van de teammanagers en de medewerkers. Werkelijke realisatie van het integratieproces 

lijk tt mij problematisch zolang de drie groepen op deze manier denken. 

DeDe gevolgde aanpak van het integratieproces en de belemmeringen 

Dee aanpak van de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd karakteriseer ik volgens 

kenmerkenn van de ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze 

benaderingenn toegelicht en globaal uitgewerkt in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met 

grijss aan of de verschillende kenmerken zijn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens 

eenn ontwikkelbenadering. Daarna licht ik toe waarom ik bij de BUO tot een bepaalde 

karakteriseringg kom en bespreekk ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering 

vann de aanpak is gebaseerd op schriftelijke informatie over het integratieproces, informatie 

uitt de gesprekken en informatie van het projectbureau. De effectiviteit van de aanpak bepaal 

ikk aan de hand van de oordelen over het integratieproces. 

Inn het integratieproces wordt de organisatie vooral gezien als een bron van tekortkomingen. 

Naa de samenvoeging van AMEV Ondernemingen en Interlloyd in één gebouw is er sprake 

vann twee naast elkaar opererende organisaties. Integratie moet ervoor zorgen dat één nieuwe 

organisatiee in staat is om verschillende klantgroepen te bedienen. De aandacht voor in de 

organisatiee aanwezige kennis, inzicht en ervaring beperkt zich tot het hogere management 

datt voor de eigen unit de globale structuur uitwerkt. Daarom karakteriseer ik de visie op de 

organisatiee als behorend bij de ontwerpbenadering. Het einddoel van het integratieproces is 

bekend.. Van te voren is een blauwdruk gemaakt voor de nieuwe organisatie. De eindsituatie 

iss stabiel, behalve dat voor een paar eenheden nog niet zeker is of die op termijn binnen 

AMEVV Interlloyd blijven of naar een ander onderdeel van de Fortis Groep vertrekken. Er wordt 

vanuitt een algemeen model voor de organisatie gewerkt naar concrete invulling van de werk-

wijzee binnen units en teams. Initiatief, coördinatie en controle vinden plaats vanuit het top-

management.. Het projectbureau ondersteunt het topmanagement middels coördinatie van 

allee projecten. De directievoorzitter is opdrachtgever van het projectbureau en houdt daarmee 

dee besturing van de veranderingen in eigen hand. 

Dee realisatie van de integratie van beide bedrijven vindt plaats door het uitvoeren van 

projectenn onder leiding van de unitmanagers. De argumentatie voor besluiten is voornamelijk 

rationeell  en gebaseerd op technische en bedrijfseconomische afwegingen. Voordelen van de 
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K e n m e r kk O n t w e r p b e n a d e r i n g Ontw ikkeLben aa de r i n g 

Visi ee op organisatie s 

Ideee over probleme n 

Einddoe l l 

Method ee en werkwijz e 

Besturin g g 

Vormgevin gg veranderin g 

Basi ss  voor besluite n 

Conflicte n n 

Wijzee van invoerin g 

Participati e e 

Adviseu r r Breng tt  als exper t kenni s in over 
organisatieontwer p p 

Bronn van kennis , inzich t en ervarin g 

Eerstt  nader e verkennin g nodi g 

Abstrac tt  open aanpak 
Voortdurend ee ontwikkelin g 

Sterkk afhankelij k van verloo p proce s 

Initiatie ff  varieer t coördinati e en control e vinde n 
plaat ss in overle g 

Bestaand ee organisatie , gezamenlij k vormgeve n 
aann de ontwikkelin g 

Politiek ee haalbaarheid , acceptati e van 
verschillend ee betrokke n partije n 

Boorr  overle g en onderhandelin g word t naar 
gemeenschappelijk ee doelen gestreef d 

Stapp voor stap verandere n 
Geleidelijk ee overgan g tusse n fasen 
Ruimt ee voor bijsturin g 

Hogelij kk  door nadru k op geleidelij k ontwikkele n 
Verschillend ee betrokke n partije n krijge n 
verantwoordelijkhei dd voo r bepaald e taken in proce s 

Ondersteun tt  voora l ver loep van proce s en laat 
organisati ee eigen kenni s gebruike n 

Tabe ll  5.5 De a a n p a k va n he t in teg ra t iep roce s va n A M E V O n d e r n e m i n g e n e n In te r l loy d 

nieuwee organisatiestructuur staan centraal. Acceptatie van andere partijen dan het management-

teamm is van beperkt belang. Binnen het managementteam is de stem van de directievoorzitter 

doorslaggevend,, hij is aangetrokken om de integratie vorm te geven en zijn visie is leidend. 

Overr specifieke vraagstukken is overleg met unitmanagers. Teammanagers en medewerkers spelen 

geenn rol in de besluitvorming. Conflicten komen weinig voor of niet boven water. De invoering 

geschiedtt snel: als de unitstructuur in april operationeel wordt en mensen op hun nieuwe 

plekk aan de slag gaan is de integratie een feit. Daarna volgen nog projecten die uiterlijk in de 

zomerr worden afgerond. De planning van het voortraject is eveneens strak en daar wordt 

nauwelijkss van afgeweken. Er is geen ruimte voor participatie van teammanagers en mede-

werkers.. In ongeveer vier maanden werken de directievoorzitter en het managementteam 

mett enkele unitmanagers de nieuwe structuur uit. Daarna wordt het herontwerp ingevoerd 

enn ontstaat AMEV Interlloyd. 

Dee tabel en de toelichting overziend kom ik tot de conclusie dat de integratie van AMEV 

Ondernemingenn en Interlloyd geheel volgens een ontwerpbenadering wordt aangepakt. Elk van 

dee tien besproken kenmerken wordt op een ontwerpmatige manier ingevuld. De effectiviteit 

vann deze benadering bepaal ik in eerste instantie aan de hand van het oordeel van betrokkenen 

overr het integratieproces. Figuur 5.4 laat zien dat de acht aspecten die gaan over het integratie-

process door meer dan de helft van de mensen negatief worden beoordeeld. Wanneer ik de 
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oordelenn over de aspecten doelen en aanpak, technologie, spanningen, informatievoorziening, 

tijdsverloop,, creëren van betrokkenheid, rol van verandermanagers en rol van leidinggevenden 

samenneem,, ziet de verdeling van de oordelen er als volgt uit: 17% erg negatief, 51% negatief, 

31%% positief, 1% erg positief. Een negatief oordeel van bijna zeventig procent van de betrokkenen 

overr de aanpak van het integratieproces noem ik een lage proceseffectiviteit. 

Dee negatieve beoordeling van het integratieproces is goed te begrijpen in het licht van de 

gekozenn ontwerpaanpak. De opdracht van de nieuwe directievoorzitter is om te zorgen dat 

dee integratie werkelijk plaatsvindt. Hij gaat doortastend te werk bij het maken van een her-

ontwerpp voor de nieuwe organisatie. Samen met het managementteam bepaalt hij wat er 

gebeurtt en hoe dat gebeurt. Dat betekent dat in korte tijd de contouren voor een organisatie 

staann waarin units verschillende klantgroepen bedienen. De uitwerking daarvan gebeurt in 

eenn aantal organisatiebrede projecten en in projecten specifiek voor de vier units. De unit-

managerss zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten in hun units. Voordeel van de 

aanpakk is dat de impasse is doorbroken en dat de integratie kan starten. In dat perspectief 

kann de top-down aanpak van de nieuwe directievoorzitter worden gezien als noodzakelijk en 

passendd bij de situatie. De business unit is immers weer in beweging en na de start van de 

nieuwee units kan worden bezien wat verder nodig is. 

STAPPE NN I N HET SURVEY-FEEDBACKPROCE S 

Inn deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces aan de hand van 

dee vijf stappen die in de literatuur worden aanbevolen (zie § 4.9). Per stap beschrijf ik eerst 

hoee deze is ingevuld in het onderzoeksproject bij de BUO. Daarna geef ik bij elke stap aan 

watt mijn leerervaringen zijn. Aan het einde van deze paragraaf verwerk ik die leerervaringen 

inn een plan voor de inrichting van het feedbackproces bij de volgende case. 

ii  De top van de organisati e betrekke n in de plannin g van de surve y 
Bijj  de BUO vindt in een vroeg stadium van het onderzoek een gesprek plaats met de directie-

voorzitter.. In dat gesprek komt de afname van de vragenlijst aan de orde. De directievoorzitter 

geeftt aan dat afname pas plaats kan vinden nadat in de organisatie is bekend gemaakt dat een 

veranderingsprocess gaat starten om integratie van de twee organisaties te realiseren. Hiermee 

wordtt rekening gehouden in de planning van het onderzoeksproject. Deze planning is 

opgenomenn in het plan van aanpak waarvan alle leidinggevenden een exemplaar ontvangen. 

Opp zich heb ik met deze aanpak de eerst e stap gezet. Ik heb contac t gehad met de directievoorzitte r en 

zijnn wensen zijn verwerk t in de planning . Naar mij n idee is dat niet voldoend e en kan deze stap beter 

worde nn ingevuld . Het overle g over de planning , de opzet van het onderzoek , de doelen en de opbrengs t 

wass kort . In één afspraa k maakte ik kennis , kreeg ik toestemmin g voor het onderzoe k en kwame n 

praktisch ee zaken aan bod. De volgend e afspraa k vond plaats toen het rappor t klaar was. Meer afstemmin g 

overr  het onderzoe k vind ik wenselijk . Het is verstandi g om over de plannin g af te stemme n met een 

directie .. Tevens zou ik lange r sti l wiUen staan bi j ander e aspecte n van het onderzoe k om helderhei d te 

krijge nn over wederzijds e wense n en verwachtingen . Dat kan in eerst e instanti e gebeure n met een 

directeur .. Daarna wi l ik ook met ander e leidinggevende n over het onderzoe k van gedachte n wisselen . 
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Leidinggevende nn spelen een belangrijk e rol in het feedbackproces . Daarom is het goed om in het 

beginstadiu mm contac t met deze groep te leggen . Een mogelijkhei d is om na besprekin g van het plan 

vann aanpak met de directievoorzitte r dit plan met alle leidinggevende n door te nemen . Bi j de BUO heb 

ikk  voorgestel d om dat te doen , maar daar bleek geen tij d voo r te zijn . Het effec t hierva n was dat het 

managementtea mm en de andere leidinggevende n weini g voelin g hadden met het onderzoek . Zij krege n 

err  wel schriftelijk e informati e over . maar naar mij n idee is dat onvoldoend e om mensen enthousias t 

tee maken voor de afnam e van een vragenlijs t en het vervolgtraject , ik vermoe d dat onderzoe k ander s 

zouu zijn verlope n wannee r van te voren interacti e was gewees t met het managementteam , de uni t 

manager ss en de teammanagers . 

22 Gegevensverzamelin g bi j all e leden van de organisati e 
Voorafgaandd aan de verspreiding van de vragenlijst verstuurde de directievoorzitter een brief aan 

allee teammanagers. Ik lever een concept voor deze brief. In de brief staat dat het management-

teamm veel belang hecht aan het onderzoek. De directievoorzitter verzoekt de teammanagers 

omm de vragenlijst zelf in te vullen en om aan hun teamleden aan te geven waarom het van 

belangg is dat zij die ook invullen. Daarna volgt nog een bericht over de vragenlijst in het 

Herr akles-j our naai. In dat bericht wordt het onderzoek geïntroduceerd als ondersteuning van 

hett veranderingsproces gericht op het in kaart brengen van de manier waarop mensen in de 

organisatiee de veranderingen beleven. 

Eindd januari ontvangen alle leidinggevenden en medewerkers van de BUO de vragenlijst 

'Veranderenn bij de Business Unit Ondernemingen'. Bij de lijst zit een begeleidende brief en 

eenn retourenveloppe. In de begeleidende brief staat onder andere wat de bedoeling is van de 

vragenlijst,, dat deze is verspreid onder alle medewerkers van de BUO en dat ieders mening 

vann belang is en serieus wordt genomen. De begeleidende brieven zijn gedrukt op papier van 

hett projectbureau en stuk voor stuk ondertekend door de medewerker van het projectbureau 

enn mij. Het drukken van de brief op papier van het projectbureau is bedoeld om aan te geven 

datt het onderzoek verband houdt met Operatie Herakles. Het persoonlijk ondertekenen van 

allee brieven is bedoeld om het belang van het onderzoek aan te geven. De vragenlijsten worden 

naarr de huisadressen van de medewerkers gestuurd. Met de bijgevoegde antwoordenveloppe 

kann een ingevulde lijst direct naar de universiteit worden verstuurd. Voor invullen krijgen 

mensenn anderhalve week de tijd. 

Inn de vragenlijst is de terminologie aangepast aan de situatie in de organisatie en in de 

introductietekstt wordt aangegeven dat de veranderingen waarover wordt gesproken betrekking 

hebbenn op het integratieproces van AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Bij de algemene 

vragenn aan het einde van de lijst kunnen mensen onder andere aangeven bij welke organisatie 

zijj  in het verleden werkten en bij welke unit van AMEV Interlloyd zij terecht komen. Deze vragen 

zijnn bedoeld om later na te gaan of er verschillen bestaan in de antwoorden van deze groepen. 

Naarr functie in de organisatie wordt standaard gevraagd om de antwoorden van management-

team,, unitmanagers, teammanagers en medewerkers te kunnen vergelijken. 

Opp het informatiebord in de hal van het bedrijf wordt de respons bijgehouden. Om de 

tweee dagen geef ik aan het projectbureau door hoeveel vragenlijsten zijn binnengekomen. 

Dee bedoeling is om daarmee de respons te vergroten. Ook zijn de teammanagers gevraagd 
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omm medewerkers te stimuleren de vragenlijst in te vullen. Na anderhalve week heeft derti g 

procentt  van de medewerkers de lijs t ingevuld en teruggestuurd. Om de respons te verhogen 

word tt  in het Herakles-journaal nogmaals op het belang van het onderzoek gewezen en meldt 

hett  projectbureau dat de uiterlijk e terugstuurdatum met een week is verlengd. Uiteindelij k is 

dee respons vijfenveerti g procent. Er  zij n geen aanwijzingen dat deze respons een vertekend 

beeldd geeft. De nieuwe units, de oude organisaties, de leidinggevende niveaus en de mede-

werkerss zij n goed vertegenwoordigd. Het managementteam ontbreekt: geen van de vij f leden 

stuurdee een vragenlijst terug. 

Hett  lijk t mij  zinvol om voorafgaand aan de verspreiding van de vragenlijst het onderzoek te Introduceren 

bijj  betrokkenen. Daarmee wiï ik vooritomen dat mensen de ontvangst van de vragenlijst ervaren ats een 

onaangekondigdee verrassing. Achteraf blijk t schriftelijk e introducti e van het onderzoek en de afname 

vann de vragenlijst niet voldoende Ik denk dat hef goed is om mensen daarover  op papier  informati e te 

geven.. Dal is een begin, daarna moet er  meer  gebeuren. Interactie met betrokkenen over  bet belang 

vann het onderzoek, over  de vragenlijst en terugkoppiling van de resultaten maakt het mogelijk om 

daaroverr  van gedachten te wisselen en om vragen te beantwoorden. In middelgrote organisaties is het 

niett  mogelijk em ^ 

mett  leidinggevenden te organiseren en met deze groep de afname van de vragenlijst te bespreken. Zij 

; :: kunnen dan voor  hun teams ais aanspreekpunt fungeren. Het organiseren van zo een bijeenkomst -

blijk tt  in dit projecrnie^ ^ 

dee projecten stekenM dat de dntk op het veranderingsproces al dusdanig groot is dat extra afspraken 

 z l f t ^ j t o j ^ ^ 

Eenn leerervaring bij  de afname van de lijst is dat versturen van de vragenlijst naar  het huisadres van 

mensenn als onprettig wordt ervaren. Het idee voor  het naar  huis sturen komt van het projectbureau. 

Err  wordt aangegeven dat mensen thuis vaker  post van de organisatie ontvangen en ^ ^ 

drukt ee in de organisatie prettig is om thuis in alle rust de Ujst in te kunnen vullen. Mij n eigen voorkeur 

gaatt  uit naar  het verspreiden van de lijst in de organisatie, maar  ik ga mee met de wens van het 

projectbureau.. De vragenlijst naar  het huisadres sturen leidt tot onbegrip en irritatie . Telefoontjes van 

medewerkerss en van de ondernemingsraad leren dat mensen de gekozen methode ervaren ais een 

inbreukk op hun privacy. Een p e r ^ n verwoordde haar  ergernis als volgt? 'Als ik een lijst over  nYn werk 

thuiss wil invullen doe ik die wel gewoon in m'n tas. Als de directie het zo belangrijk vindt dat ik de lijst 

inwl ,, kan er  dan niet een half uurtj e werktij d vanaf?'Oe inschatting van het projectbureau dat het naar 

huiss sturen vande lijst zorgt datraensen deze rustig kunnen invullen, blijk t dcw een deel van de mensen 

anderss te worden geïnterpreteerd. Hoeveel mensen om deze reden de lijst niet invullen is niet te bepalen. 

Desondankss zou ik een volgende keer  het versturen naar  huisadres in vrijwel alle gevallen afraden. 

Hett  effect dat dat op een aantal mensen heeft, zorgt voor  een negatieve stemming ten aanzien van het 

onderzoekk en dat is niet de bedoeling. 

Gezienn de gekozen methode van verspreiding en het ontbreken van de mogelijkheid om met leiding-

gevendenn van gedachtenn te wisselen over  het onderzoek is de respons uiteindelijk redelijk , ik denk dat 

niett  dat de schriftelijk e informati e over  het onderzoek mensen enthousiast heeft gemaakt voor  het 

invullenn van de vragenlijst. Het naar  huis sturen van de lijsten blijk t ook niet verstandig. Vow de leiding-

gevendenn is het onderzoek niet meer  dan een van de vele projecten die moet worden uitgevoerd. 

Waarschijnlij kk  heeft vooral de wens van mensen om hun mening te geven over  de veranderingen eraan 
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bijgedragenn dat bijna de helft ran de verspreide vragenlijsten is teruggestuurd. Het managementteam 

heeftt at voldoende gelegenheid om mee te praten in het integratieproces. Mogelijk is dat de reden 

geweestt dat geen van de vijf leden een vragenlijst terugstuurde, 

33 Resultate n terugkoppele n naar de top van de organisati e en dan 
viaa hiërarchisch e lijne n naar de eenhede n 

Dee resultaten worden schriftelijk teruggekoppeld naar de directievoorzitter in de vorm van 

eenn rapport. De informatie die tijdens de oriëntatie is verkregen en de resultaten van de vragen-

lijstt zijn verwerkt in dat rapport. Na een inleiding van een halve pagina presenteer ik de 

resultaten.. Het onderscheid tussen organisatie en integratieproces is daarbij gehandhaafd. 

Veell  aandacht gaat uit naar de manier waarop bij de BUO tegen het integratieproces wordt 

aangekeken.. Na het gedeelte over de resultaten volgt een concluderende paragraaf waarin de 

belangrijkstee bevindingen nog eens kort worden genoemd. Ik geef geen oordelen en doe geen 

aanbevelingen.. De conclusie bevat enkele voorzichtige suggesties om de negatieve kijk op de 

organisatiee en het integratieproces te verbeteren. Ten slotte stel ik voor om als vervolgactiviteit 

eenn workshop te organiseren om met een groep van ongeveer twintig personen dieper in te 

gaann op de gesignaleerde knelpunten. Die workshop kan eindigen met eerste ideeën over 

concretee verbeteracties. 

Hett rapport is begin februari klaar, twee weken nadat de laatste vragenlijst terugkwam. Ik 

bespreekk het rapport eerst met de contactpersoon. Tussendoor bespreek ik mijn bevindingen 

all  globaal met hem en dan blijkt dat wij ongeveer dezelfde ideeën hebben over wat er beter 

kann in het integratieproces. Onduidelijkheid over de doelen en aanpak van de veranderingen 

iss bekend en daarmee gaan de leden van het managementteam aan de slag. Tijdens lunch-

bijj  eenkomsten gaan zij aan kleine groepen medewerkers uitleggen wat de bedoeling precies is 

enn waarom voor het alternatieve plan is gekozen. Op deze bijeenkomst kunnen mensen ook 

vragenn stellen. Het niet participeren van teammanagers en medewerkers in de voorbereidings-

fasee en in de projecten wordt eveneens herkend. De reden dat daar vooral door het management-

teamm en de unitmanagers aan wordt gewerkt is dat dergelijke werkzaamheden volgens de 

contactpersoonn een aangelegenheid van de top van de organisatie zijn. De gerichtheid op de 

'harde'' kant van het integratieproces is eveneens bekend en daar moet wat aan gebeuren. Het 

managementteamm en de unitmanagers hebben geconstateerd dat de cultuuromslag eigenlijk 

opp dat moment moet starten. Deze en andere thema's komen terug in het rapport dat ik in 

tienn minuten bespreek met de contactpersoon. Over de inhoud maakt hij geen belangrijke 

opmerkingen.. Wij hebben het vooral over wat er verder met de onderzoeksresultaten en met 

hett rapport gaat gebeuren. 

Ikk geef aan dat ik de resultaten eerst met alle leidinggevenden zou willen bespreken om vlak 

daarnaa de medewerkers te informeren over de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Het 

Herakles-journaall  lijk t mij een goed medium om medewerkers te informeren over de uitkomsten 

vann het onderzoek. Leidinggevenden, met name de teammanagers, kunnen daaropvolgend met hun 

teamledenn in gesprek gaan. In de eerder genoemde workshop kan worden nagedacht over 

verbeteracties.. De contactpersoon geeft na overleg met de stafmedewerker aan dat een speciale 

uitgavee van het Herakles-journaal een goed idee is. In die uitgave kan het onderzoek worden 
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besproken,, bijvoorbeeld samen met korte interviews met betrokkenen om aandacht te geven 

aann beleving van de veranderingen. Er kan misschien ook al wat over concrete acties in komen. 

Eenn workshop lijk t hun een minder goed idee. Met meer mensen nadenken over concrete acties 

vindenn zij niet nodig. Naar hun idee zijn veel van de in het rapport gesignaleerde problemen 

opgelostt sinds de afname van de vragenlijst een maand geleden. Zo is het Herakles-journaal 

toegankelijkerr gemaakt door het inschakelen van een tekstschrijver. Hierdoor zouden mede-

werkerss zich meer betrokken zijn gaan voelen bij de veranderingen. Ook is geconstateerd dat 

teammanagerss nog weinig aandacht hebben gekregen, maar die zijn nu hard bezig met 

hett ontwikkelen van hun teams. Meer algemeen willen zij meer beweging in de organisatie 

zien,, want er wordt tot nu toe onvoldoende plezier beleefd aan een leuk proces dat bedoeld 

iss om de organisatie te verbeteren. Wij besluiten het uitwisselen van ideeën over het vervolg 

opp het onderzoek met de afspraak dat dat wordt besproken met de directievoorzitter. 

Dee bespreking met de directievoorzitter verloopt anders dan verwacht. Aanwezig zijn de contact-

persoon,, de stafmedewerker met wie destijds als eerste contact was gelegd, mijn eerste promotor 

enn ik. Twee onderwerpen staan op de agenda: 1) het rapport en herkenning van de bevindingen 

enn 2) het vervolg, inzet van de resultaten voor verbeteracties. Beide onderwerpen komen aan bod. 

Ikk verwacht een open en constructief gesprek daarover. Al snel wordt duidelijk dat de directie-

voorzitterr ontevreden is over het rapport. De kern van zijn kritiek houdt in dat hij het rapport 

niett toegankelijk vindt en dat concrete handvatten voor actie ontbreken. Gebrek aan toegankelijk-

heidd heeft betrekking op de presentatie en beschrijving van de resultaten. Deze is te uitgebreid, 

tee genuanceerd en niet eenduidig. Tegelijk vindt hij dat te weinig aandacht wordt besteed aan 

dee antwoorden op de open vragen. Harde conclusies over wat er mis is met bepaalde leiding-

gevendenn ontbreken. De directievoorzitter blijkt een aantal leidinggevenden ongeschikt te vinden 

voorr hun nieuwe functie en dat hij hoopte dat het rapport steun zou bieden aan de stappen 

diee hij wil gaan nemen. Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk dat zijn verwachtingen en 

wensenn met betrekking tot het onderzoek niet aansluiten bij het rapport dat ik heb geschreven 

enn bij het vervolgtraject dat ik in gedachten heb. In dit stadium van het onderzoeksproject 

blijk tt het niet meer mogelijk om alsnog naar aansluiting te gaan zoeken. Daarom wordt voor-

gesteldd om te kijken naar een goede manier om het onderzoeksproject af te ronden. 

Leidinggevendenn en medewerkers is immers een terugkoppeling van de resultaten toegezegd. 

Terugkoppelingg naar leidinggevenden vindt plaats in een speciale bijeenkomst. Veel van de 

aspectenn uit figuur 5.1 worden toegelicht. Aan het einde van de presentatie zetten leiding-

gevendenn op papier wat zij op dat moment als de drie belangrijkste problemen zien in het 

integratieproces.. Vervolgens is de vraag wat zij gaan doen om die problemen op te lossen. 

Overr de problemen en de aanpak ervan is aan het einde van de bijeenkomst interactie met 

dee aanwezigen. De antwoorden op de vragen worden samengevat en de aanwezigen wisselen 

ideeënn uit. Terugkoppeling van de resultaten naar de hele organisatie vindt plaats in het 

Herakles-journaal.. Het wordt geen speciale uitgave, maar een artikel tussen ander nieuws 

overr het integratieproces. De tekstschrijver maakt het stukje dat op positieve toon vooral 

benadruktt wat er goed gaat: de positieve verwachting van de uitkomst en de wens van mensen 

omm een bijdrage te leveren aan het realiseren van het integratieproces. Met het artikel in het 

Herakles-journaall  eindigt het onderzoeksproject bij de BUO. 
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Dee terugkoppelin g van de resultate n en de afrondin g van het onderzoeksprojec t lopen ander s dan ik 

hadd verwach t en gewild . Naar mij n idee komt dat voora l doorda t de visi e van de directievoorzitte r op 

dee bijdrag e van het onderzoe k aan het integratieproce s niet aanslui t bi j mij n visie . Dit uit zich in de 

ontevredenhei dd over het rappor t en in de ideeën over het vervolgtraject . Om dit te voorkome n is het 

verstandi gg in een vroeg stadiu m van een dergelijk e samenwerkingsrelati e meer aandach t te bestede n 

aann wederzijds e verwachtinge n en om concrete r uit te werke n hoe de terugkoppelin g plaatsvindt . 

Ikk  lich t dat nader toe. 

Bijj  de besprekin g van de resultate n blijk t de directievoorzitte r een ander rappor t te verwachte n dan ik 

hebb geschreven . Het rappor t is niet zo eenduidi g en voorschrijven d als gewens t en bovendie n bevat het 

geenn concret e aanwijzinge n voor de ongeschikthei d van een aantal leidinggevenden . Mijn indru k is dat 

zijnn idee over de bijdrag e van het onderzoe k erui t bestaa t dat ik een stellig e positi e innee m over de 

stan dd van zaken in het integratieproce s en dat ik een oplossin g voorschrij f of ster k aanbevee l Deze 

verwachtin gg is begrijpelij k want in het eerst e gespre k hebben mij n eerst e promoto r en ik aangegeve n 

datt  samenwerke n in dit onderzoeksprojec t de organisati e meer zou oplevere n dan wannee r zij gebrui k 

zouu maken van de dienste n van een adviesbureau . Daarbi j hebben wi j niet aangegeve n dat onze aanpak 

geenn adviesrappor t oplevert , maar een rappor t dat als basi s dien t om mensen in de organisati e met 

elkaarr  van gedachte n te laten wissele n over de stan d van zaken en mogelijkhede n voor verbetering , 

inn dat lich t is de ontevredenhei d terecht . Een klei n uur voor kennismakin g en het uitspreke n van 

wederzijds ee wensen en verwachtinge n blijk t onvoldoende . 

Hoewell  ik niet het rappor t had wille n schrijve n dat de directievoorzitte r voor zich ziet. zijn er wel punte n 

waaropp een volgen d rappor t ander s kan. Het schrijve n van mij n eerst e rappor t vind ik lastig . Het onder -

zoekk heeft een grot e hoeveelhei d resultate n opgeleverd , waari n ik moeilij k een grot e lij n kan ontdekke n 

enn waarvoo r ik geen overzichtelijk e presentati e kan bedenken . Terecht krij g ik daaro m teru g dat het 

verhaa ll  ontoegankelij k is . De antwoorde n op de open vragen zet ik mooie r neer. De presentati e daarvan 

spreek tt  meer tot verbeeldin g en leid t tot vraag of niet alle antwoorde n kunne n worde n uitgewerkt . 

All ee antwoorde n worde n uitgeschreve n en. mit s niet herleidbaa r tot individuen , aan de organisati e 

aangeboden .. Ik weet niet goed hoe ik het negatiev e beeld moet brenge n dat uit de resultate n naar 

vorenn komt . Een echte conclusi e trekke n dur f ik niet goed en daarom blij f ik erg dich t bi j de resultaten . 

Dee aanbevelinge n hebben het karakte r van voorzichtig e suggesties . Mijn doet is voora l dat mensen in de 

organisati ee gaan nadenke n over de resultate n en zelf met conclusie s en ideeën voor verbeterin g komen . 

Omm ontevredenhei d over de rapportag e te voorkomen , wi l ik bi j de volgend e case eerst de resultate n 

mett  de directi e en leidinggevende n doorneme n en pas daarn a het rappor t gaan schrijven . Dit heeft een 

aantall  voordelen . Ten eerst e maakt deze aanpak het mogelij k om van gedachte n te wissete n over de 

betekeni ss en interpretati e van de resultaten . Ten tweede krijge n betrokkene n een idee van de inhou d 

vann het rapport , wat nare verrassinge n voorkomt . Ten derde krij g ik een idee van de manie r waarop 

leidinggevende nn de resultate n ervare n wat help t bi j het bepale n van de toon van de rapportage . 

Tenn vierd e kan tijden s een besprekin g van de resultate n sti l worde n gestaan bi j mogelijk e vervolgacties . 

Hett  rappor t dat dan volg t word t dan een uitwerkin g en schriftelijk e verslagleggin g van wat eerder is 

besproken ,, in plaat s van een onaangenam e verrassin g die niet aanslui t bi j onbesproke n verwachtingen . 

Naastt  ontevredenhei d over de rapportag e hebben de directievoorzitte r en ik verschillend e ideeën over 

dee terugkoppeling . Ik denk daarme e een bijdrag e aan het leren d vermoge n van de organisati e te kunne n 

levere nn door mense n in gespre k te brenge n over de resultate n van het onderzoek . Teams kunne n 

bijvoorbeel dd aan de hand van het rappor t of een ander e weergav e van de resultate n ingaan op de vraag 
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watt  er  niet goed gaat op «t moment Nadat daar  ten gezamenlijk beeld van is gevormd komt de mogelijk-

heidd m beeld om over  verbetering na te denken. Die kan worden gerealiseerd door  plannen af te stemmen 

enn uit te voeren. De directievoorzitter  ziet de onderzoeksresultaten meer  als een soort thermometer 

diee Mj  kan gebruiken om af te lezen of daarop hetzelfde wordt aangegeven als hij  op basis van andere 

signalenn heeft geconcludeerd. In Ujn met de aanpak van het integratieproces bepaalt hij  vervolgens 

samenn met een klein aantal anderen wat er  nodig is om verbetering te realiseren. Het onderzoek is 

dann een instrument om het management informati e mee te geven waarmee kan worden gestuurd of 

bijgestuurd.. Waar  ik een mogelijkheid zie om meer  mensen mee te laten denken over  het integratie-

process en het vervolg, zoekt de directievoorzitter  een mogelijkheid om gerichter  te sturen, 

invullin gg van de terugkoppeling komt pas in eindfase van het onderzoeksproject aan de orde. In de 

beginfasee van het onderzoeksproject is in algemene zin over  de terugkoppeling gesproken waardoor 

afstemmingg ever  verwachtingen alleen globaal gebeurde. Bij  het bedenken van de aanpak van dit 

onderzoeksprojectt  heb ik onvoldoende stilgestaan bij  de uitwerkin g van de terugkoppeling. In de planning 

staatt  dat na de rapportage overleg plaatsvindt over  vervolgactiviteiten. Bij  vervolgactiviteiten denk ik 

onderr  andere aan het bespreken van de resultaten met de leidinggevenden en het nadenken over 

manierenn om daar  op afdelingen mee aan de slag te gaan. Overleg over  het vervolg en over  nadere 

invullin gg van geplande activiteiten wil ik zeker  blijven voeren. Echter, doordat in dit project van te 

vorenn geen duidelijk e afspraken zijn gemaakt, is het erg lastig om mijn wensen over  de terugkoppeling 

tee realiseren. Uiteindelijk tukt het om een bijeenkomst over de resultaten met leidinggevenden te 

organiseren.. Het rapport hebben leidinggevenden niet geüen. Medewerkers hebben een korte samen-

vattingg van de resultaten kunnen lezen. Waarschijnlij k is er  binnen afdelingen niet of nauwelijks aan-

dachtt  besteed aan de uitkomsten van het onderzoek. 

44 Een adviseu r help t leidinggevende n met het voorbereide n van de 
besprekin gg in hun eenheden en is eventuee l aanwezi g als resourc e perso n 

Datt  gebeurt niet bij  de BUO. Het onderzoeksproject eindigt met de presentatie van de resultaten 

aann leidinggevenden. 

Bijj  het voorbereiden van de bespreking denk ik aan het ondersteunen van de bij  stap 5 genoemde 

naderee invulling . Dit kan vanuit een faciliterende rol. Het is belangrijk dat leidinggevenden zelf de 

resultatenn bespreken. Daardoor  wordt het onderzoek en het vervolg door  de hiërarchische lij n in de 

organisatiee opgepakt. Naar  mijn idee is dat een goede basis om in de eenheden ook over  oplossingen 

voorr  gesignaleerde problemen te praten. 

55 Leidinggevende n bespreke n de resultate n in hun eenhede n waarbi j 
(a)) mense n gezamenlij k de gegeven s interpretere n en (b) planne n 
worde nn gemaak t voo r verbeteringe n 

Bijj  mij n weten wordt deze stap niet gezet. 
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Omm te zorgen dat deze belangrijkste stap in het survey-feedbackproces wel kan worden gezet, is het 

nodigg om in het plan van aanpak een eerste uitwerking van de terugkoppeling op te nemen. Daarmee 

geeff  ik een idee van mijn visie op de terugkoppeling. Later kan met leidinggevenden van gedachten 

wordenn gewisseld over nadere invulling van deze stap. Dan gaat het onder meer om de vraag hoe 

mensenn gezamenlijk de gegevens kunnen interpreteren. Gebeurt dat aan de hand van de rapportage 

off  is een specifieke vorm van presentatie van de resultaten zinvol? Verzorgt elke leidinggevende de 

besprekingg op zijn eigen manier of gebeurt dat binnen een van te voren bedacht kader? Dergelijke vragen 

zijnn voorbereidend voor de bespreking in de eenheden. 

Aangepastt  stappenplan voor  de volgende case 
Opp basis van de ervaringen die ik tijdens het onderzoek bij de BUO opdoe, kom ik tot een 

aanpassingg van het plan voor de inrichting van de survey-feedback in de volgende case. Dat 

aangepastee plan bestaat uit vier stappen. Bij elk van die stappen noem ik een aantal aandachts-

punten.. Ook licht ik kort toe wat de gedachte is achter de uitwerking van de stappen. 

11 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het onderzoeksproject en de survey 

(a)) met directie afstemmen over doel en aanpak van het onderzoek, inclusief het plan voor terug-

koppelingg van de resultaten, (b) maken plan van aanpak voor onderzoeksproject en bespreken met 

leidinggevendenn en (c) eventueel aanpassen van aanpak of planning 

Inn de eerste stap is afstemming met de top van de organisatie over de planning onvoldoende. 

Ikk wil met de directie stilstaan bij het doel en de aanpak van het onderzoek. Belangrijk is om 

daarbijj  wederzijdse wensen en verwachtingen helder te maken. Een eerste idee van de wijze 

vann terugkoppeling bespreken is nodig om na te gaan wat mogelijkheden zijn om met de 

resultatenn aan de slag te gaan. Na afstemming met de directie kan een plan van aanpak worden 

gemaakt.. Het bespreken van dat plan met de leidinggevenden en het eventueel aanpassen 

daarvann heeft als doel om deze groep te betrekken bij de survey. Wanneer leidinggevenden 

zichh kunnen vinden in de aanpak verwacht ik dat de vervolgstappen beter kunnen worden 

ingevuld. . 

22 Verspreiden vragenlijst 'Veranderen in organisaties' onder alle leidinggevenden en medewerkers 

<a)) aanpassen terminologie aan situatie in de organisatie, (b) enthousiasmerende begeleidende brief 

vann directie, (c) persoonlijke verspreiding van vragenlijst door leidinggevenden, (d) invullen in werk-

tijdd gedurende een periode van ongeveer twee weken 

Naa afstemming met de leidinggevenden is het nuttig om de gegevensverzameling voor te 

bereiden.. Op basis van de oriëntatie is het mogelijk om de terminologie in de vragenlijst, de 

introducerendee tekst en de algemene vragen zodanig aan te passen dat deze aansluiten bij de 

situatiee in de organisatie. De directie kan in een enthousiasmerende brief het initiatief voor de 

survey-feedbackk kenbaar maken en mensen uitnodigen om hun mening te geven over de stand 

vann zaken in het veranderingsproces. Leidinggevenden kunnen mensen ook stimuleren om aan de 

surveyy deel te nemen, bijvoorbeeld door zelf de lijsten te verspreiden en daarbij te vertellen 

watt de bedoeling is. Mensen de gelegenheid bieden om de lijst in werktijd in te vullen maakt 

duidelijkk dat er belang wordt gehecht aan ieders mening en dat daar tijd voor beschikbaar is. 

136 6 



33 Resultaten worden teruggekoppeld naar de top van de organisatie en dan via hiërarchische 

lijnenlijnen naar de eenheden 

(a)) bespreken resultaten met directie en leidinggevenden, (b) schrijven rapport en samenvatting van de 

resultatenn voor medewerkers. <c) bespreken wijze van terugkoppeling naar de eenheden 

Terugkoppelingg van de resultaten naar de directie en leidinggevenden begint met een bespreking 

vann de resultaten. Pas daarna volgt schriftelijke rapportage. Op die manier voorkom ik dat ik 

eenn rapport schrijf zonder een beeld te hebben van reacties van betrokkenen op de resultaten. 

Eenn samenvatting voor medewerkers bevat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 

Bijj  de bespreking van de resultaten met de directie en leidinggevenden kan ook worden 

nagedachtt over de terugkoppeling naar de eenheden. In het aanvankelijke stappenplan is (c) 

eenn aparte stap. Door deze te combineren met de derde stap wordt mogelijk voorkomen dat 

dee terugkoppeling zich beperkt tot de leidinggevenden. 

44 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden waarbij (a) mensen gezamenlijk 

dede gegevens interpreteren en (b) plannen worden gemaakt voor verbeteringen 

(a)) in plan van aanpak deze wijze van terugkoppeling opnemen, (b) in overleg met leidinggevenden 

uitwerkenn hoe gezamenlijke interpretatie plaatsvindt en hoe plannen voor verbeteringen worden gemaakt 

Tijdenss de afstemming met leidinggevenden in de eerste stap komt de bespreking van de 

resultatenn in de eenheden al aan de orde. Door daar in het beginstadium aandacht aan te 

bestedenn ontstaat een idee over de manier waarop het onderzoek eindigt. Daarom is het zinvol 

omm ook in het plan van aanpak deze vierde stap globaal uit te werken. In de loop van het 

onderzoekk wordt de terugkoppeling naar de eenheden samen met leidinggevenden nader 

uitgewerkt.. Ook komt dan het maken van verbeterplannen aan de orde. 

AFRONDIN GG VA N DE SAMENWERKIN G 

Eindd maart vindt de presentatie van de resultaten plaats voor leidinggevenden. Begin april 

staatt een artikel over het onderzoek in het Herakles-journaal dat dient als samenvatting van het 

onderzoekk voor de hele organisatie. Met dat artikel eindigt het onderzoeksproject. De formele 

afrondingg vindt een maand later plaats tijdens een gesprek met de medewerker van het project-

bureau,, de stafmedewerker die ook bij de eerdere gesprekken aanwezig was, mijn eerste promotor 

enn mij. De directievoorzitter is niet bij dat gesprek aanwezig. Na afloop stuur ik hem een 

brieff  om te bedanken voor de mogelijkheid om het onderzoek te doen.. Met de drie aanwezigen 

kijkk ik terug op het verloop van het onderzoek. Wij concluderen dat de methode op zich 

waardevoll  is, dat een organisatie er zeker van kan leren en dat de rapportage beter had 

gekund.. Ook komt de stand van zaken een maand na de feitelijke integratie globaal aan de 

orde.. Mensen zitten inmiddels op hun nieuwe afdelingen en zijn hard bezig te wennen aan 

dee veranderde situatie. Per unit worden specifieke activiteiten ontwikkeld, onder meer om 

aann teamontwikkeling te werken. Ook zal de komende maanden aandacht uitgaan naar de 

cultuurverandering. . 
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Naa afrondin g van deze case vind t een veranderin g plaats in mij n denken over onderzoe k doen in 

veranderend ee organisaties . Tijden s het projec t bi j de busines s uni t is mij n beetd van onderzoe k doen 

inn veranderend e organisatie s dat ik een aantal vragen heb en dat ik gegeven s moet verzamele n om die 

tee beantwoorden . De organisati e is voora l een bron van informatie . Tegelij k realisee r ik mi j dat ik die 

organisati ee extr a belas t in een toch al ingrijpen d proces . Daaromm wi l ik wat teruggeven : de resultate n 

vann de survey . Bij het bepalen van de wijz e waarop ik die feedbac k inrich t denk ik nog niet na over het 

werkelij kk  bijdrage n aan een veranderingsproces . De schriftelijk e rapportag e zonde r vooroverle g over 

dee resultate n is eerder bedoel d als ruilmiddel . Het word t een slecht e ruil , ook omda t ik iets aanbied 

zonde rr  te weten wat de directievoorzitte r wil . Mijn onervarenhei d met het doen van onderzoe k en met 

veranderingsprocesse nn in de praktij k spele n hierbi j zeker ook een rol . Hierdoo r heb ik mij n eigen 

wensenn en voorkeure n nog onvoldoend e scherp , ben ik terughouden d en soms onzeker . Ook vind ik het niet 

altij dd relevan t om mij n menin g te geven , want ik heb de informati e die ik wi l en ik denk dat dat volstaat . 

Alss  blijk t dat de feedbac k niet staagt , ontstaa t een gevoel van ontevredenheid . Die ontevredenhei d rich t zich 

voora ll  op mijzel f en leid t tot het verlate n van het idee van academisc h onderzoe k doen in veranderings -

processe nn (zie ook § 1.4). Het werke n met survey-feedbac k vraag t meer aandach t voor het onderzoeks -

proce ss en een minde r grot e afstan d tot de opdrachtgever , leidinggevende n en ander e groepe n in de 

veranderend ee organisatie . Dat beteken t een stap naar praktijkonderzoek . 

GESPREKK OVER DE CASEBESCHRIJVIN G 

Inn oktober 2001 voer ik een gesprek met de directievoorzitter die het integratieproces leidde. 

Voorafgaandd aan dat gesprek stuur ik dit hoofdstuk op. De eerste vraag die ik stel, is of hij 

hett verhaal herkent dat ik hem opstuurde. Bij de weergave van de resultaten en de interpretatie 

begintt voor hem de echte herkenning. Feitelijke onjuistheden bevat het stuk niet, twee kleine 

puntjess daargelaten. Wij gaan redelijk uitgebreid in op een aantal interpretaties en op de context 

waarinn het onderzoek is verricht. 

Watt de toenmalige directievoorzitter met name opvalt is dat ik de nadruk leg op het proces-

verloopp en niet zozeer op de inhoudelijke vraagstukken die in het integratieproces spelen. 

Hijj  vindt dat het integratieproces goed is verlopen en dat de gevolgde top-down aanpak 

effectieff  is geweest. Naar zijn oordeel was een harde aanpak nodig om harmonie te creëren 

binnenn de top van de business unit, een nieuwe koers uit te zetten voor herinrichting van de 

organisatiee en om kaders te stellen die vervolgens met de organisatie verder zouden worden 

uitgewerkt.. Tijdens het onderzoek dat ik doe bij de business unit blijkt dat er veel kritiek is 

opp de manier waarop het integratieproces verloopt. Volgens de toenmalige directievoorzitter 

wass de situatie enkele maanden na het onderzoek al beduidend anders. 

Verrassendd vindt hij dat wij tot verschillende conclusies komen ten aanzien van de effectiviteit 

vann de survey-feedback. Zijn conclusie is dat de survey-feedback hem relevante sturings-

informatiee heeft opgeleverd en daarom effectief was. Mijn conclusie is dat geen terugkoppeling 

opp de afdelingen heeft plaatsgevonden en dat ik daarom het survey-feedbackproces anders 

moett inrichten. De toenmalige directievoorzitter merkt op dat medewerkers vooral in beweging 

zijnn gekomen toen in een ander onderzoek klanten is gevraagd naar hun mening over de business 
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unit.. De uitkomsten van dat onderzoek hebben het integratieproces en met name de gewenste 

cultuurveranderingg merkbaar gestimuleerd. 

Terugkijkendd op de case en de situatie destijds is een belangrijke leerervaring van de 

toenmaligee directievoorzitter dat het succes van verandering wordt bepaald door het 

'middenniveau'' in organisaties. De top initieert, maar uiteindelijk is volgens hem de rol van 

hett middenmanagement cruciaal. Als het middenmanagement wil , komen medewerkers ook 

inn beweging en start de realisatie. Mij n onderzoek toonde aan dat alleen een kleine groep 

topmanagerss bezig was met de verandering. Dat is binnen de business unit aan de orde 

gesteld.. Opleiding van leidinggevenden en veel aandacht voor informatie en communicatie 

zijnn belangrijke middelen geweest om de nieuwe structuur nader vorm te geven en om de 

cultuurveranderingg te realiseren. Over de kaders in de casebeschrijving (mijn leerervaringen) 

merktt de toenmalige directievoorzitter op dat ik te kritisch ben naar mijn eigen rol in de survey-

feedback.. Tegelijk zijn wij het met elkaar eens dat ik destijds redelijk naïef te werk ging en 

datt mijn positionering als uitvoerend onderzoeker het lastig maakte om meer te doen dan 

resultatenn terug te koppelen naar de opdrachtgever. 

Inn de huidige situatie bestaat de business unit niet meer. Voor een belangrijk deel zijn de 

activiteitenn van AMEV Interlloyd ondergebracht bij Fortis Corporate Insurance. De toenmalige 

directievoorzitterr werkt voor zichzelf, net als voorheen. 

TERUGG N A A R DE O N D E R Z O E K S V R A G E N 

Inn deze laatste paragraaf sluit ik de case af door de belangrijkste punten op een rij te zetten die 

betrekkingg hebben op de onderzoeksvragen. De vier vragen zijn eerder in dit hoofdstuk reeds 

uitgebreidd besproken. 

Belemmeringe nn in het integratieproce s 
Dee belemmeringen die spelen in het integratieproces in deze case hebben betrekking op de 

organisatiee en op de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. De belemmeringen 

zijnn samengebracht onder vijf thema's. Ten eerste bestaan er problemen rond de doelen en 

strategiee van de business unit en rond de doelen en aanpak van het integratieproces. 

Daaroverr ontbreekt overeenstemming en er bestaat onduidelijkheid over de doelen van het 

bedrijff  en van het integratieproces. Ten tweede is er sprake van een gespannen situatie in de 

organisatie.. Het doortastende optreden van de nieuwe directievoorzitter en de benoeming 

vann nieuwe leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol. Op zich is het positief dat de 

impassee die anderhalf jaar duurde is doorbroken. Echter, de spanning die daardoor ontstaat 

inn de organisatie krijgt weinig aandacht. Ten derde zijn mensen ontevreden over het handelen 

vann het managementteam en de leidinggevenden tijdens het integratieproces. De top van de 

businesss unit bepaalt hoe de integratie vorm krijgt en deelt de uitkomst mee aan de organisatie. 

Eenn vierde thema hangt daarmee samen: mensen geven aan niet te worden betrokken en vinden 

datt er te weinig tijd wordt genomen voor de integratie. Ten vijfde vormt technologie een 

probleem.. De systemen van beide organisaties moeten samengevoegd en dat vraagt veel aan-

dachtt van leidinggevenden en medewerkers. Bovendien moet daarna met nieuwe systemen 

wordenn gewerkt. 
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Hett handelen van het middenkader vormt een belemmering in het veranderingsproces, 

maarr is niet het voornaamste vraagstuk. Zowel de teammanagers als de medewerkers hebben 

kritiekk op de unitmanagers. Echter, de ontwerpaanpak van het integratieproces maakt het 

niett mogelijk voor unitmanagers om samen met teammanagers en medewerkers na te denken 

overr de nieuwe organisatie. Zelf steunen de unitmanagers het integratieproces en zij willen 

zichh ervoor inzetten. De doelen en aanpak van het proces zijn voor vrijwel alle unitmanagers 

duidelijk. . 

Dee belangrijkste bevorderende factor is dat de integratie van de ondernemingen een aan-

sprekendd toekomstperspectief biedt. Ook helpt het dat er na anderhalf jaar meer duidelijk-

heidd is over de in te zetten koers en dat de nieuwe directievoorzitter zorgt dat er beslissingen 

wordenn genomen. Ten slotte vinden mensen het werken prettig bij de business unit. Dat 

draagtt eraan bij dat mensen zich willen inzetten voor het integratieproces. 

Perspectieve nn van belanghebbende n 
Unitmanagers,, teammanagers en medewerkers verschillen in hun beoordeling van de business 

unitt en het integratieproces. De unitmanagers oordelen positiever (dan wel minder negatief) 

overr de aanpak en inrichting van het integratieproces dan de twee andere groepen. Hun positie 

inn de organisatie en hun rol in het integratieproces zorgen ervoor dat zij een helder beeld 

hebbenn van de doelen en de aanpak van het integratieproces, dat zij over voldoende informatie 

beschikkenn en dat zij direct contact hebben met het managementteam. Tegelijk oordeelt een 

ruimee meerderheid van de unitmanagers negatief over tien van de zestien aspecten uit de 

vragenlijst.. Dat betekent dat de 'invoerders' ongeveer dezelfde problemen signaleren als de 

teammanagerss en de medewerkers. 

Hett bespreken van de verschillende perspectieven is een onderdeel van de survey-feedback. 

Inn deze case beperkt de feedback zich tot een terugkoppeling van de algemene resultaten naar de 

leidinggevenden.. Op verschillen tussen leidinggevenden en medewerkers wordt niet ingegaan. 

Aanpa kk en effectivitei t van het integratieproce s 
Dee ontwerpmatige aanpak van het integratieproces gaat samen met een lage proceseffectiviteit. 

Bijnaa zeventig procent van de betrokkenen oordeelt negatief over het integratieproces. Voor 

veell  mensen zijn de doelen en aanpak van het integratieproces niet helder, er ontstaan spanningen 

binnenn en tussen afdelingen, het tempo waarin het proces zich voltrekt wordt te hoog gevonden, 

err wordt onvoldoende aandacht besteed aan het creëren van betrokkenheid, mensen zijn niet 

tevredenn over de top-down informatievoorziening en communicatie, en er is kritiek op het 

handelenn van het managementteam en de leidinggevenden. 

Dee lage proceseffectiviteit houdt verband met een tamelijk negatieve beoordeling van het 

handelenn van de verandermanagers. Er is kritiek op de communicatie over het integratieproces 

enn op de top-down aansturing. Tevens wordt kritiek geleverd op het vorige topmanagement 

datt te weinig actie ondernam om de integratie vorm te geven. Het doortastende handelen van 

dee nieuwe directievoorzitter wordt gewaardeerd. Niettemin ontbreekt het aan ruimte voor de 

inbrengg van leidinggevenden en medewerkers. 

140 0 



Survey-feedbac kk en versterkin g van de invoerin g van de veranderinge n 
Inn deze case is het niet gelukt alle stappen in het survey-feedback te zetten. Een belangrijke 

redenn daarvoor is dat ik met een onvoldoende uitgewerkt en doordacht stappenplan aan de 

slagg ben gegaan. De algemene aanbevelingen uit de literatuur zijn bruikbaar in de zin dat zij 

eenn beeld geven van het globale verloop van een feedbackproces. Gaandeweg ontdek ik dat 

hett lastig is om de stappen zodanig in te vullen dat het ook tot een werkelijke feedback van de 

uitkomstenn van de survey komt. Reflecterend op het verloop van de survey-feedback in deze 

casee kom ik tot drie belangrijke inzichten. Ten eerste is het noodzakelijk om in een vroeg stadium 

wederzijdsee wensen en verwachtingen helder te maken. Daarmee wordt voorkomen dat bij 

dee bespreking van de resultaten blijkt dat de opdrachtgever een andere visie op het onderzoek 

heeftt dan ik. Ten tweede is het van belang om te bedenken hoe het onderzoek ook een project 

wordtt van de organisatie. Een mogelijkheid daarvoor is om samen met leidinggevenden naar 

hett plan voor het onderzoek te kijken en deze groep te betrekken bij de afname van de vragen-

lijst.. In het verlengde daarvan ligt de wens om ook samen met leidinggevenden uit te werken 

hoee de terugkoppeling naar de eenheden plaatsvindt. Ten derde is het verstandig om eerst de 

uitkomstenn te bespreken met de opdrachtgever en de leidinggevenden en pas daarna met 

schriftelijkee rapportage te starten. Dat zorgt voor herkenbaarheid van de rapportage en biedt 

dee mogelijkheid inzichten te verwerken die tijdens de bespreking zijn opgedaan. 

Hett antwoord op de vraag of de survey-feedback heeft geleid tot een versterking van het 

integratieprocess is kort en duidelijk: mijns inziens heeft de survey-feedback daar geen bijdrage 

aann geleverd. De feedback heeft de medewerkers niet bereikt en er is geen gesprek op gang 

gebrachtt met deze groep die ook in het voortraject geen rol speelde. De feedback aan de leiding-

gevendenn heeft evenmin tot versterking geleid. Tijdens die feedback staat de vraag centraal wat 

dee unitmanagers en teammanagers gaan doen om de problemen op te lossen. Het management-

teamm stelt zich die vraag niet. Bovendien wordt de aanpak van het integratieproces niet ter 

discussiee gesteld, terwijl de uitkomsten van het onderzoek juist laten zien dat dat een vertrek-

puntt voor verbetering kan zijn. 

Dee leerervaringen uit deze case en het aangepaste stappenplan bieden een betere basis om 

inn de volgende case aan de slag te gaan. Mij n voornemen is een andere start te maken met de 

survey-feedback,, de uitkomsten op een andere manier te bespreken met leidinggevenden en 

daarnaa samen met deze groep te bekijken wat er nodig is voor versterking van het veranderings-

proces. . 

Inn het gesprek over de casebeschrijving - geruime tijd na afronding van het onderzoek -

wordtt bevestigd dat de survey-feedback niet tot een wijziging in de aanpak van het integratie-

process heeft geleid. Wel heeft het management vastgesteld dat leidinggevenden en medewerkers 

onvoldoendee in beweging kwamen, wat de realisatie van de integratie vertraagde. Mede door 

meerr te informeren en te communiceren is toen gewerkt aan verbreding van het veranderings-

process naar de hele organisatie. 
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