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STICHTINGG OTTHO GERARD HELDRING 
JONGERE NN BEHANDELEN , M A A R HOE MOET 

HETT MET DE INRICHTING? 

INLEIDIN G G 

Inn dit hoofdstuk staan de veranderingen bij Stichting 'Ottho Gerard Heldring' centraal. 

Dee stichting is een justitiële jeugdinrichting waar jongeren tussen de twaalf en achttien jaar 

wordenn behandeld. Het doel van de stichting is om jeugdigen te leren zelfstandig in de maat-

schappijj  te functioneren. In de jeugdinrichting zijn verschillende veranderingen gaande die 

voortkomenn uit eigen beleid gericht op verbetering en ontwikkeling van de organisatie en uit 

hett landelijk inrichtingsbeleid van het ministerie van Justitie. 

Hett hoofdstuk begint met een schets van de jeugdinrichting en de veranderingen ten tijde 

vann het onderzoek. In paragraaf 7.3 beschrijf ik het eerste contact en de gemaakte afspraken over 

samenwerkingg in een onderzoek. In paragraaf 7.4 ga ik in op het beeld dat is ontstaan tijdens de 

oriëntatie.. De resultaten van de vragenlijst komen aan bod in paragraaf 7.5. Eerst beschrijf 

ikk de algemene resultaten, de antwoorden op de open vragen en de verschillen in perspectieven 

vann belanghebbenden. Vervolgens interpreteer ik de resultaten, waarbij ik ook aandacht 

besteedd aan de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak van de veranderingen. De aanpak 

enn het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 7.6. De afronding van het 

onderzoekk bespreek ik in paragraaf 7.7. Paragraaf 7.8 bevat een schets van het gesprek over de case-

beschrijving.. In de afsluitende paragraaf 7.9 komt de beantwoording van de onderzoeksvragen 

aann bod en sta ik stil bij de ontwikkeling van de onderzoeksmethode. De kaders in dit hoofdstuk 

bevattenn reflecties op mijn rol als onderzoeker van veranderingsprocessen in organisaties. 

SCHETSS VA N DE JEUGDINRICHTING EN DE 
VERANDERINGE N N 

Inn Nederland komen jongeren in een jeugdinrichting na een uitspraak van de kinderrechter. 

Inn opvanginrichtingen zitten jongeren in voorlopige hechtenis, jongeren die een straf uitzitten 

enn jongeren die wachten op plaatsing in een behandelinrichting. In een behandelinrichting 

zittenn jongeren aan wie een maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting is opgelegd en 

jongerenn die op grond van een speciale machtiging onder toezicht zijn gesteld. De maatregel 

vann plaatsing is een strafrechtelijke maatregel en duurt twee tot maximaal zes jaar. De civiel-

rechtelijkee onder toezicht stelling duurt in principe een jaar, maar kan steeds met een jaar 

wordenn verlengd. In behandelinrichtingen worden jongeren geplaatst met een ontwikkelings-

stoornis.. Over het algemeen is tevens hun opvoeding ernstig verwaarloosd. 

Stichtingg Ottho Gerard Heldring is een van de negen particuliere behandelinrichtingen in 

Nederland.. Vij f behandelinrichtingen zijn van het rijk. Alle behandelinrichtingen hebben als 
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doell  jongeren te leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij of zoals Stichting Ottho 

Gerardd Heldring het formuleert 'jongeren te vormen tot een waardig en verantwoordelijk lid 

vann de samenleving'. Het delinquent en afwijkend gedrag van de jongeren in de behandel-

inrichtingenn komt veelal voort uit ontwikkelingsstoornissen en verwaarloosde opvoeding. 

Behandelingg van de ontwikkelingsstoornis en verbetering van de opvoedingssituatie zijn 

middelenn om te bereiken dat jongeren zelfstandig kunnen gaan functioneren in de samenleving. 

Naastt behandeling en maatschappelijk werk met ouders draagt het aanleren van basis-

vaardighedenn als omgangsvormen, werkethiek en persoonlijke hygiëne bij aan het realiseren 

vann het doel van de jeugdinrichting. Veel jongeren die in de inrichting worden geplaatst hebben 

eenn hechtingsstoornis. Daarnaast is er een toenemend aantal jongeren dat naast een gedrags-

stoorniss een psychiatrische stoornis heeft. Stichting Ottho Gerard Heldring heeft jarenlange 

ervaringg met het behandelen van dergelijke gecombineerde stoornissen. Het plan is om een 

orthopsychiatrischee afdeling op te richten om het toenemend aantal jongeren met gecombineerde 

stoornissenn goed te kunnen behandelen. 

Mett de huidige capaciteit is Stichting Ottho Gerard Heldring in staat ruim honderd jongeren 

tee behandelen. Naast behandeling en activiteiten biedt de inrichting jongeren een woon-

voorzieningg en volgen jongeren onderwijs. Behandeling vindt plaats op basis van een behandel-

plann volgens een zogenaamde systeemgerichte benadering. In deze benadering gaat niet 

alleenn aandacht uit naar de jongeren, maar ook naar hun ouders, verzorgers en leefomgeving. 

Voorr ouders, het gezin of de familie van een jongere bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid 

begeleidingg of therapie te krijgen. Na plaatsing bij de inrichting wordt voor iedere jongere een 

behandelplann opgesteld. Daarin staat wat het resultaat van behandeling moet zijn en hoe de 

stichtingg dat resultaat wil behalen. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. 

Dee meeste jongeren die in de inrichting zijn geplaatst hebben weinig scholing genoten. De school 

voorr speciaal en voortgezet onderwijs probeert haar onderwijs af te stemmen op de vraag van de 

jongeren.. Het gaat daarbij onder meer om praktijkgerichte opleidingen en stagemogelijkheden. 

Naastt aandacht voor op de jongeren toegesneden onderwijs is het realiseren van reguliere 

schoolgangg een doel dat wordt nagestreefd. Scholing, behandeling en deelname aan activiteiten 

vullenn een belangrijk deel van de dag van de jongeren. Hun vrije tijd besteden zij grotendeels 

inn de huiskamer van hun leefeenheid van ongeveer tien personen. Structuur is een kernelement 

vann het leven in de inrichting en daarom wordt geprobeerd om rust en regelmaat in de dag-

indelingg te brengen. Groepsleiders reguleren het verblijf in de leefeenheden. Elke leefeenheid 

heeftt eigen sanitair en een keuken. Slapen doen de jongeren in een eigen kamer. 

Hett 'product' dat de jeugdinrichting wil leveren is een goede terugkeer van de jongeren in 

dee samenleving. Stichting Ottho Gerard Heldring biedt ondersteuning bij deze terugkeer 

doorr begeleid wonen. Hiermee wordt een geleidelijke overgang gerealiseerd tussen de structuur 

tijdenss het verblijf en de behandeling in de inrichting en het zelfstandig dragen van maat-

schappelijkee verantwoordelijkheid. Naast begeleid wonen is het voor de jongeren mogelijk 

omm na vertrek uit de inrichting contact te onderhouden met een pedagogisch medewerker of 

mett de vertrouwenspersoon van de stichting. De reclassering kan ondersteuning bieden bij 

vindenn van woning en werk. 

Bijj  Stichting Ottho Gerard Heldring werken ruim tweehonderd mensen. Het merendeel 

vann de mensen is als pedagogisch medewerker verbonden aan een woonafdeling. De woon-
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afdelingenn staan op het terrein van de stichting. Het andere personeel werkt bij de afdeling 

Behandelingg en Activiteiten, de Facilitaire Dienst of de Economische en Administratieve Dienst. 

Stichtingg Ottho Gerard Heldring onderhoudt nauwe banden met de school, een psychiater 

enn een aantal artsen. In het organigram (zie figuur 7.1) zijn deze banden niet zichtbaar. 

Dee school heeft bijvoorbeeld een eigen directie en is daarom niet opgenomen. 
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Figuu rr  7.1 Organigra m van Stichtin g Otth o Gerard Heldrin g 

Arenhorstt en Leysteen zijn de twee woonafdelingen van de stichting. Deze afdelingen 

bestaann ieder uit zes units die zijn verspreid over een aantal gebouwen. In een unit wonen 

ongeveerr tien jongeren. Bij Stichting Ottho Gerard Heldring zijn groepen niet categoraal 

ingedeeld.. De meeste groepen bestaan uit jongens en meisjes met diverse problemen. Er is 

éénn gesloten unit, de andere units kennen een half open of een open regime. Op de meeste 

unitss vindt behandeling plaats in een leefgroep. Individuele behandeling vindt plaats in drie 

units.. De afdeling Behandeling en Activiteiten bepaalt de vorm en invulling van het behandel-

programmaa van de jongeren. Tijdens de intake wordt de ontwikkelingsstoornis van een jongere 

gediagnosticeerd.. Vervolgens wordt een eerste behandelplan opgesteld en krijgt de jongere 

eenn plaats in een van de units. Orthopedagogen, maatschappelijk werkers, therapeuten en 

activiteitenbegeleiderss geven vorm aan de behandeling van de jongere. De Facilitaire Dienst 

zorgtt voor de gebouwen, voor het terrein van de stichting en voor de keuken. De Economische 

enn Administratieve Dienst zorgt voor de financiële administratie, personeelszaken en systeem-

beheer.. Het secretariaat van de stichting valt ook onder deze dienst. 

Dee organisatie wordt geleid door een directeur en een managementteam. De hoofden van 

dee drie afdelingen en de twee stafdiensten vormen samen met de directeur het managementteam. 

Dee units of leefgroepen van de woonafdelingen worden geleid door unitleiders. Bij de afdeling 

Behandelingg en Activiteiten werken twee unitleiders die elk een aantal teams aanstuurt. 

Dee hoofden van beide diensten worden elk ondersteund door een unitleider die vier teams 
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aansturen.. De directeur is ten tijde van het onderzoek door ziekte langdurig afwezig. 

Dee directiefunctie wordt inmiddels ruim een jaar waargenomen door het hoofd Behandeling 

enn Activiteiten, die daarnaast ook haar eigen functie vervult. Waarneming van de directie-

functiee startte aanvankelijk voor een korte periode. Na enige tijd neemt de unitleider 

Behandelingg een aantal operationele taken over van zijn hoofd. Daarmee wordt zij in beperkte 

matee ontlast van haar dubbelfunctie. 

Binnenn de jeugdinrichting spelen diverse veranderingen. De veranderingen kennen externe 

enn interne aanleidingen. Bij extern ingegeven veranderingen gaat het vooral om veranderingen 

diee volgen uit het beleid van de rijksoverheid. Stichting Ottho Gerard Heldring is een particuliere 

inrichting,, wat wil zeggen dat het personeel in dienst is van de stichting. De rijksoverheid 

financiertt de stichting middels een subsidie en de inrichting is gebonden aan het beleid van 

dee Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Naast het uitvoeren van het 

overheidsbeleidd formuleert de stichting eigen beleid. Dit eigen beleid is toegesneden op de 

specifiekee situatie bij de stichting. De wens om het functioneren van de organisatie te verbeteren 

vormtt de achtergrond van de eigen speerpunten die zijn opgenomen in jaarplannen. 

Vanaff  haar oprichting is Stichting Ottho Gerard Heldring in beweging. Geleidelijke uit-

breiding,, professionalisering en specialisatie zijn vrijwel altijd aan de orde geweest. In de 

jarenn tachtig maakt de inrichting een zware periode door. Negatieve aandacht in de landelijke 

perss werkt verlammend en zorgt voor een jarenlange in zichzelf gekeerde houding. Daarna 

begintt een proces van opbouw en ontwikkeling. Directieleden volgen elkaar snel op, wat het 

moeilijkk maakt om beleid op lange termijn vorm te geven. Halverwege de jaren negentig lijk t 

hett tij te keren. 

Hett jaarplan leert dat herbezinning en stabiliteit kernelementen zijn van de verbeteringen 

diee de jeugdinrichting nastreeft op het moment van het onderzoek. Daarbij gaat het om het 

zodanigg vormgeven van de organisatie dat mensen veiligheid en rust kunnen ervaren. Rust wil 

niett zeggen dat er geen sprake meer is van creativiteit en innovatie. Eerder gaat het om een 

gevoell  van rust ten opzichte van het turbulente verleden. De stichting onderscheidt een aantal 

onderwerpenn die aandacht vragen als het gaat om ontwikkeling en verbetering van de huidige 

organisatie.. Deze onderwerpen worden hieronder achtereenvolgens toegelicht om aan te 

gevenn welke vraagstukken en veranderingen in de tweede helft van 1998 spelen. Over het 

algemeenn betreft het complexe vraagstukken en veranderingen waarmee de stichting langere 

tijdd bezig is of die doorlopen in de toekomst. 

Bijj  de thema's strategie, structuur en cultuur gaat het om de vraag waar de stichting zich 

nuu bevindt en om het ontwikkelen van een systematiek voor het periodiek bijstellen ervan. 

Eenn strategisch vraagstuk betreft de behandeling van jongeren. Inhoudelijk gezien is de vraag of 

dee behandelmethodieken en -trajecten nog aansluiten bij de problematiek van de jongeren 

diee bij de inrichting worden geplaatst. Deze problematiek wordt steeds complexer, jongeren 

wordenn agressiever en hebben zwaardere delicten gepleegd als zij bij de inrichting worden 

geplaatst.. Financieel gezien is de vraag of de huidige subsidiëring toereikend is om behandeling 

opp dezelfde wijze voort te zetten. Stichting Ottho Gerard Heldring wordt telkens geconfronteerd 

mett lastige beslissingen als het gaat om noodzakelijke uitgaven. Keuze voor de ene uitgave 

betekentt dat een andere noodzakelijke uitgave niet kan worden gedaan. 
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Bijj  structuur gaat het vooral om het verhelderen van de taken en bevoegdheden van directie, 

hoofden,, unitleiders en medewerkers. Bij veel mensen bestaat onduidelijkheid over de taak-

verdeling,, over bevoegdheden en over verantwoordelijkheden. Met betrekking tot de over-

legstructuurr is niet alleen een vraag of de formele overlegstructuur toereikend is, maar 

bestaatt ook een sterke behoefte aan verbetering van het overleg in de praktijk. Het gaat dan 

omm open communicatie, elkaar aanspreken en feedback geven. Het streven naar verbetering 

vann overleg in de praktijk heeft ook te maken met de cultuur bij de jeugdinrichting. Een laatste 

puntt bij het thema structuur betreft een mogelijke fusie met een nabijgelegen inrichting. 

Sindss twee jaar werken beide inrichtingen samen. Er is een personele unie van bestuur 

gevormdd die zich buigt over de vraag hoe de organisatiestructuur en besturing van de gefuseerde 

inrichtingenn eruit moeten zien. Een beslissing over een fusie is nog niet genomen. Dat hangt 

samenn met de ziekte van de directeur. Het uitblijven van die beslissing beperkt de sturings-

mogelijkhedenn van de waarnemend directeur en het huidige managementteam. Binnen het 

managementteamm en in de organisatie is grote behoefte aan informatie over de fusie, maar 

diee kan niet worden gegeven. 

Bijj  cultuur gaat het om het expliciteren en bespreken van de normen en waarden binnen 

dee inrichting. Het streven is dat klantgericht en resultaatgericht handelen de boventoon gaan 

voeren.. Een ander punt is dat veranderen binnen de inrichting als constante factor wordt 

beschouwd.. Het management vervult een voorbeeldfunctie in de cultuurverandering en 

moett geldende normen, waarden en houding ten opzichte van verandering uitstralen. In verband 

mett de praktische invulling van overleg werden open communicatie en feedback geven al 

genoemd.. Beide zijn eveneens onderdeel van de cultuurverandering die wordt nagestreefd. 

Dee personele situatie vraagt op twee manieren aandacht. Er wordt gewerkt aan het vergroten 

vann de kwaliteit van het huidige personeel en aan werving van gekwalificeerd nieuw personeel. 

Bijj  vergroten van de kwaliteit van het huidige personeel gaat het vooral om opleiden en 

bijscholen,, onder meer om met de veranderende doelgroep om te kunnen blijven gaan. 

Middelss een meerjarenplan wordt structureel vormgegeven aan de opleiding en bijscholing 

vann medewerkers. Daarnaast worden specifieke trainingen en cursussen gevolgd, zoals agressie-

trainingg en orthopsychiatrische scholing. Voor leidinggevenden wordt gewerkt aan een 

managementt development programma. Sturen en begeleiden van veranderingen is daarin 

eenn belangrijk punt. Leidinggevenden moeten voldoende in staat zijn om interne en externe 

veranderingenn te hanteren, om medewerkers te stimuleren en te coachen en om stabiliteit en 

rustt uit te stralen. Tevens wordt het als hun taak gezien om medewerkers te laten ervaren dat 

veranderingg een onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken binnen de inrichting. 

Dee financiële positie van de inrichting is een knelpunt wanneer het gaat om opleiding. 

Opleidingskostenn en tijdsinvesteringen moeten geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd, 

watt lastig is met beperkte middelen en een lage bezetting op de afdelingen. 

Wervingg van gekwalificeerd nieuw personeel is een belangrijk, maar lastig punt. Door de 

vergrotingg van het aantal plaatsen voor jongeren bij de inrichting ontstaat behoefte aan 

gekwalificeerdd nieuw personeel. Capaciteitsuitbreiding is mede nodig vanwege de sectorbrede 

invoeringg van een standaardgroepsgrootte van tien jongeren per leefgroep en vanwege 

nieuwbouw.. De huidige personele norm van Justitie laat kwantitatieve uitbreiding van het 

pedagogischh personeel niet toe, waardoor de druk op de bestaande teams toeneemt. Er wordt 
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gewerktt aan de verbetering van de kwaliteit van het huidige personeel, maar dat is niet een-

voudig.. De concurrentiepositie ten opzichte van omringende instellingen is slecht doordat 

voorr particuliere inrichtingen een minder gunstige CAO geldt. Samen met de problematiek 

rondd het inroosteren van medewerkers leidt deze situatie regelmatig tot een beperkte bezetting 

vann de leefgroepen. Een gevolg daarvan is dat uitvoering van de individuele behandelplannen 

inn het gedrang komt. Tevens werkt onderbezetting ziekteverzuim in de hand. 

Tenn slotte is verbetering van afstemming met de school op het terrein van de stichting een 

themaa dat speelt. Een jaar geleden is een nieuwe directeur aangesteld bij de school. Deze werkt 

aann verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Stichting Ottho Gerard Heldring is daar 

nauww bij betrokken, omdat onderwijs een substantieel onderdeel vormt van de behandeling 

vann de jongeren. Bij de kwaliteitsverhoging gaat het er vooral om de leertheoretische trajecten 

aann te vullen met of te vervangen door praktijkgericht onderwijs. Voor de steeds ouder wordende 

doelgroepp is arbeidstraining en arbeidsscholing van belang. Betere afstemming met de 

schooll  betekent dat minder gebruik hoeft te worden gemaakt van het aanbod van verder 

gelegenn scholen. De combinatie van internaat en 'eigen' school maakt dat meer zicht kan 

wordenn gehouden op de jongeren en draagt bij aan de kwaliteit van de behandeling. 

Dee voorgenomen veranderingen en verbeteringen worden geleidelijk ingevoerd in de 

bestaandee organisatie. De waarnemend directeur houdt de grote lij n in de gaten en stuurt 
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samenn met het managementteam de veranderingen aan. De thematiek en de kaders voor de 

veranderingenn zijn neergezet in een jaarplan. Het beleid zoals dat is uiteengezet in dat jaarplan 

sluitt aan op voorgaande jaren en loopt door in volgende jaren. De thema's, actiepunten en 

taakverdelingg worden besproken in het overleg van het managementteam. De leden van het 

managementteamm overleggen vervolgens met hun unitleiders over de concrete uitwerking 

vann bijvoorbeeld het analyseren en invullen van de opleidingsbehoefte of het oplossen van 

dee roosterproblematiek. De unitleiders bespreken in hun teams de lopende zaken. Voor het 

uitwerkenn van de mogelijke fusie heeft het bestuur van de inrichtingen externe ondersteuning 

aangetrokken.. Een fusiemanager heeft in augustus een opdracht gekregen om de besturings-

structuurr voor de nieuwe organisatie uit te werken. Daarnaast verkent hij de mogelijkheden 

omm tot een gezamenlijke visie op de behandeling van jongeren te komen. De fusiemanager 

rapporteertt aan het einde van het jaar. 

Bijj  Stichting Ottho Gerard Heldring heeft iedereen te maken met deze complexe thematiek. 

Figuurr 7.2 geeft per aspect van de jeugdinrichting weer welke veranderingen er spelen. Deze 

veranderingenn hangen in belangrijke mate met elkaar samen en zijn allen gericht op ontwikkeling 

enn verbetering van de jeugdinrichting. 

CONTACTT MET DE JEUGDINRICHTIN G EN PLA N VOOR 
SAMENWERKIN G G 

Inn juli 1998 vindt een kennismakingsgesprek plaats met de waarnemend directeur van 

Stichtingg Ottho Gerard Heldring. Kort daarvoor rondt zij een postdoctorale cursus af over 

managementt van veranderingsprocessen. Tijdens die cursus komt het onderzoeksproject aan 

dee orde. De waarnemend directeur geeft dan aan geïnteresseerd te zijn in deelname, net als 

eenn collega directeur van een andere inrichting (zie hoofdstuk 8). Zij ontvangt daarom de 

brochuree 'Effectief veranderen' en ik maak een afspraak om nader kennis te maken. 

Tijdenss het eerste gesprek gaan wij in op drie onderwerpen: het onderzoeksproject, de 

situatiee bij Stichting Ottho Gerard Heldring en mogelijkheden voor samenwerking. Over het 

onderzoeksprojectt vertel ik in hoofdlijnen wat de bedoeling is, wat deelname voor de jeugd-

inrichtingg inhoudt en wat dat oplevert. Dan bespreken wij de situatie bij de inrichting. 

Dee waarnemend directeur vertelt eerst kort over de historie. Negatieve publiciteit en tal van 

veranderingenn hebben veel gevraagd van de mensen. De behoefte aan rust en stabiliteit komt 

voorall  daaruit voort. Tegelijkertijd is de inrichting erg in ontwikkeling en vindt verbetering 

enn verandering plaats op een groot aantal terreinen. De uitbreiding van het aantal plaatsen 

enn de veranderende doelgroep houdt veel mensen bezig. Thema's als kwaliteit en kwantiteit 

vann het huidige personeel hangen daarmee samen evenals vraagstukken rond behandeling en 

dee problematiek van de jongeren. De mogelijke fusie met een nabijgelegen inrichting speelt 

watt minder breed in de organisatie. Het plan is bekend en mensen hebben er wel ideeën over, 

maarr het is vooral nog een zaak waar het managementteam zich op richt. De waarnemend 

directeurr geeft aan dat de fusie een lastig proces is, maar dat een fusiemanager zich daar nu 

overr buigt. Haar zorg ligt vooral bij de personele situatie, bij de voorwaarden om goede 

behandelingg te kunnen blijven geven en bij de beleving van de veranderingen door de mensen 

bijj  de jeugdinrichting. Indicatoren als toenemend ziekteverzuim, verzet tegen beslissingen en 
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uitingg van onvrede door leidinggevenden en medewerkers geven aan dat mensen rust nodig 

hebben.. Tegelijkertijd ziet zij in de huidige situatie ook een kans om dingen beter te gaan 

doen.. De inrichting staat bekend als vooruitstrevend en vernieuwend en de behandelwijze 

heeftt een goede naam bij andere inrichtingen. Het onderzoek kan de stand van zaken bij de 

jeugdinrichtingg in kaart brengen en aangeven op welke punten de bestaande situatie verbetering 

behoeft. . 

Aann het einde van het eerste gesprek stel ik voor om een plan van aanpak te maken waarin 

ikk nader inga op het doel van het onderzoek, de achtergronden en de aanpak bij Stichting 

Otthoo Gerard Heldring. Gezien de vakantieperiode en de drukte kort daarna besluiten wij om 

hett plan van aanpak begin oktober te bespreken. In de tussentijd bespreekt de waarnemend 

directeurr het onderzoeksproject in het managementteam. Het plan van aanpak bespreek ik 

mett de waarnemend directeur en met de unitleider Behandeling. Wij staan vooral stil bij 

tweee onderwerpen. Als eerste komt de focus van het onderzoek aan bod. Daarbij gaat het om 

dee vraag of wij ons op een specifiek thema moeten richten of op een aantal thema's en om 

dee vraag of de mogelijke fusie wel of niet in het onderzoek moet worden betrokken. 

Uitkomstt van het overleg is dat het onderzoek zich richt op de veranderingen die op dat 

momentt spelen voor de meeste mensen bij de jeugdinrichting. De fusie wordt buiten het 

onderzoekk gehouden. Over de fusie is nog onvoldoende bekend in de organisatie en het 

onderzoeksprojectt is niet bedoeld om de mening over voorgenomen veranderingen te peilen. 

Hett project richt zich op lopende veranderingen. Bij de jeugdinrichting gaat het dan om 

verhelderingg van taken en verantwoordelijkheden, om uitbreiding van de capaciteit, om 

ontwikkelingg van personeel, om verbetering van communicatie, om verbetering van afstemming 

mett de school en om het werken aan en goed basisleefklimaat, veiligheid en rust. 

Hett tweede onderwerp waar wij bij stilstaan in het vervolggesprek is de aanpak van het 

onderzoekk bij de jeugdinrichting. Daarbij gaat het om het informeren van medewerkers, de 

oriënterendee gesprekken, de aanpassing van de vragenlijst, de planning en de terugkoppeling 

vann de resultaten. In paragraaf 7.6 komt de aanpak van het onderzoek uitgebreid aan bod. 

Hierr geef ik vast kort weer hoe het eerste contact met de leidinggevenden tot stand komt. In de 

planningg staat opgenomen dat het plan van aanpak wordt verspreid onder de leidinggevenden 

naa bespreking met de waarnemend directeur. Vervolgens heb ik een toelichting van het 

onderzoekk voor leidinggevenden gepland. Daardoor kan ik een week later in een overleg van 

hett managementteam mijzelf voorstellen en met de hoofden het plan van aanpak bespreken. 

Inn het overleg van de unitleiders van de woonafdelingen doe ik hetzelfde. Voor die gelegenheid 

zijnn ook de unitleiders van de stafdiensten en de unitleider Activiteiten uitgenodigd. Wij spreken 

aff  dat de unitleiders de vragenlijsten verspreiden in hun eenheden en dat zij ervoor zorgen 

datt ingevulde lijsten naar de universiteit worden verstuurd. 

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

onderzoekk in de veranderingen bij Stichting Ottho Gerard Heldring, over de wijze van terug-

koppelingg en over mijn rol. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de stand 

vann zaken bij de jeugdinrichting. Daarbij gaat het om de situatie bij de inrichting en om de 

manierr waarop mensen over de lopende veranderingen denken. Een fusie met een nabijgelegen 

inrichtingg blijf t buiten beschouwing. Over de terugkoppeling van de resultaten spreken wij 

aff  dat deze plaatsvindt in fasen. Na analyse van de resultaten bespreek ik deze eerst met het 
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Maan d d Fasee in he t onderzoe k Activiteite n 

Juli/oktobe r r Eerstee contac t 

Oktobe r r 

Novembe r r 

Oriënterin g g 

Afnam ee vragenlijs t en 
analys ee resultate n 

December/januar ii  Terugkoppelin g 

Februar i i Afrondin g g 

Gesprekk met de waarnemen d directeu r 
Hakenn plan van aanpak voor onderzoeksprojec t 
Gesprekk met de waarnemen d directeu r en de unitleide r Behandelin g 
Persoonlijk ee introducti e onderzoe k bi j managementtea m en bij unitleider s 
Voorbereide nn afname vragenlijs t 
Informere nn organisati e over onderzoeksprojec t 

Gesprekke nn met waarnemen d directeur , unitleide r Behandeling , 
hoof dd Economisch e en Administratiev e Dienst , hoof d woonafdelin g 
Arenhorst .. unitleider . pedagogisc h medewerke r en creatie f therapeu t 
Aanpasse nn vragenlijs t 
Oocumentenstudi e e 

Verspreide nn vragenlijs t door leidinggevende n 
Herinnere nn aan deadlin e 
Analys ee resultate n 

Besprekin gg resultate n met managementtea m en unitleider s 
Schrijve nn rappor t 
Bespreke nn rappor t met waarnemen d directeu r en unitleide r Behandelin g 
Samenvattin gg voor medewerker s 
Bepalenn vervolgactiviteite n 

Gesprekk met waarnemen d directeu r 

Tabe ll  7.1 Kalende r me t onderzoeksact iv i tei te n 

managementteamm en de unitleiders. Dan volgt schriftelijke rapportage aan de waarnemend 

directeur.. Naar aanleiding van de resultaten bekijken wij in overleg de mogelijkheden voor 

eenn vervolgtraject. In ieder geval ontvangen alle medewerkers een schriftelijke samenvatting 

vann de resultaten. Mij n rol in het project is dat ik het onderzoek uitvoer, dat ik de resultaten 

analyseerr en bespreek met de leidinggevenden, en dat ik de rapportage verzorg. De waarnemend 

directeurr is contactpersoon voor het onderzoek. Het plan van aanpak bevat onder andere een 

weergavee van de onderzoeksactiviteiten en de planning (zie tabel 7.1). De formele afspraken 

overr samenwerking staan in een contract. 

Hett  eerst e contac t met de inrichtin g verloop t soepel , i n een tweeta l gesprekke n met de waarnemen d 

directeu rr  en mét een li d van he l managementtea m bespree k ik de situati e in de organisati e en bepale n 

wi jj  same n invullin g van he l onderzoek . Wederzijds e wense n en verwachtinge n werde n duidelij k en ik 

bemer kk dat de waarnemen d directeu r en de unitleide r Behandelin g het onderzoe k steunen . 

Dee afspraa k is dat het onderzoe k zic h richt  op de lopend e veranderinge n bi j de jeugdinrichtin g en nie t op 

dee voorbereidin g van een mogelijk e fusi e of de menin g van medewerker s ove r di e fusie . De resultate n 

vann het onderzoe k zulle n een beel d geve n van de stan d van zaken bi j de stichtin g dat uiteraar d wet 

relevan tt  is in het kade r van een fusie . Dat beel d geef t immer s aan ho e de inrichtin g ervoo r staa t 

Hett  kan goe d zij n dat de uitkomste n aangeve n dat er probleme n bi j Stichtin g Otth o Gerar d Heldrin g 

bestaa nn di e aandach t behoeve n wannee r de twe e inrichtinge n samengaan . Tijden s het eerst e contac t 

kann ik no g nie t bepale n wat de ker n is van de veranderinge n di e bi j de Jeugdinrichtin g spelen . 

Opp divers e gebiede n word t gestreef d naar verbeterin g en zij n ontwikkelinge n gaande . De meest e 
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veranderinge nn zijn met elkaar verbonden . Om meer helderhei d te krijge n beslui t ik tijden s i k oriënterend e 

gesprekke nn mense n te vrage n wat zij als belangrijkst e veranderinge n zien . 

Hett  kos t weini g moeit e om kenni s te maken met de ander e leden van het managemen t 

teamm en met de uniUeiders . In de vorig e twee cases was dat lastig . De voornaamst e reden dat ik nu 

welwel  het onderzoe k persoonlij k kan introducere n bij alle leidinggevende n is dat ik gewoo n in de plannin g 

hebb opgenome n dat dat een onderdee l is van het onderzoek . Daarnaas t speel t mee dat er meer tij d 

beschikbaa rr  was voor een rustig e star t van het project . Met het managementtea m bespree k ik het plan 

vann aanpak aan het einde van een wekelijks e vergadering . Ik ste l mijzel f voor . lich t het projec t kor t toe 

enn vraag om reactie s op het plan . Het managementtea m heeft al over het onderzoe k gesproke n na mij n 

eerst ee gespre k met de waarnemen d directeur . Het plan is daardoo r snel besproken . Het management -

teamm steun t het doel van het onderzoe k en de aanpak . Ook hebben wi j het kor t over de introducti e voo r 

dee uniUeiders . Die vind t dezelfd e midda g plaats . De uniUeider s vinde n het onderzoe k eveneens zinnig . 

Wijj  staan wat lange r sti l bi j de afnam e van de vragenlijst , omdat ik de uniUeider s vraag om de lijste n 

tee verspreide n en in te nemen . Ik zeg toe dat ik een kort e checklis t zat bijvoege n als de setjes vragen -

lijste nn gereed zijn . In paragraa f 7.6 ga ik uitgebreide r in op de inrichtin g van de survey-feedbac k bi j 

Stichtin gg Ottho Gerard Heldring . 

NADEREE ORIËNTATIE OP DE JEUGDINRICHTIN G EN DE 
VERANDERINGE N N 

Inn oktober voer ik gesprekken met de waarnemend directeur, de unitieider Behandeling, het hoofd 

vann de Economische en Administratieve Dienst, een hoofd van de woonafdeling Arenhorst, 

eenn unitieider, een pedagogisch medewerker en een creatief therapeut. De gesprekken dienen 

tweee doelen. Ten eerste wil ik mij een beter beeld vormen van de jeugdinrichting en van 

dee lopende veranderingen. Een van mijn vragen is daarom 'Wat zie je als de belangrijkste 

verandering(en)) op dit moment?' Ten tweede wil ik de mensen die ik spreek enthousiast 

makenn voor het onderzoeksproject. Als voorbereiding op de gesprekken en om mij nader te 

oriënterenn op de situatie in de jeugdinrichting heb ik stukken van de stichting gelezen, zoals 

hett jaarverslag van 1997, de jaarplannen voor 1998 en 1999, en algemene informatie over de 

inrichting.. Tevens heb ik mij georiënteerd op het werkveld van Stichting Ottho Gerard 

Heldring,, onder meer door het lezen van publicaties van het WODC over jeugdinrichtingen 

(Boendermaker,, 1995; Boendermaker & Verwers, 1996). 

Hett beeld dat tijdens de nadere oriëntatie ontstaat is te beschrijven aan de hand van zes 

thema's:: (1) de omgeving van de jeugdinrichting, (2) bezinning op behandeling, (3) de aansturing 

vann de veranderingen, (4) de onderlinge verhoudingen, (5) de heersende cultuur en (6) een 

mogelijkee fusie. Deze thema's komen in vrijwel alle gesprekken aan de orde. De mensen die 

ikk spreek geven allemaal aan dat deze onderwerpen op dit moment van groot belang zijn 

voorr Stichting Ottho Gerard Heldring. Van de hoofden krijg ik vooral te horen hoe zijzelf en 

anderee leden van het managementteam tegen de situatie in de inrichting aankijken. De andere 

mensenn die ik spreek geven meer de zienswijzen van unitleiders en medewerkers aan. Mij valt 

opp dat de visies in belangrijke mate overeenstemmen. Iedereen geeft aan dat de huidige situatie 

moett veranderen en dat een voorzichtig begin inmiddels is gemaakt. 
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Dee omgeving waarin de jeugdinrichting functioneert komt vooral aan de orde in de gesprekken 

mett de leden van het managementteam. Uit deze gesprekken en uit de documentenstudie 

komtt naar voren dat de capaciteitsuitbreiding van Stichting Ottho Gerard Heldring en van 

vrijwell  alle andere behandeljeugdinrichtingen in Nederland vooral een financieel doel dienen. 

Dee jeugdinrichtingen worden gefinancierd per geplaatste jongere. Meer plaatsen betekent 

meerr geld en dat heeft de stichting hard nodig. Justitie werkt aan capaciteitsuitbreiding van 

dee jeugdinrichtingen, want het aantal benodigde plaatsen stijgt elk jaar. Naast het stimuleren 

vann uitbreiding is in 1998 begonnen met centrale plaatsing van jongeren in justitiële jeugd-

inrichtingenn en wordt landelijk de standaard groepsgrootte van tien jongeren ingevoerd. Het 

beleidd van Justitie is vooral gericht op het beheersen van de uitgaven aan jeugdinrichtingen en 

opp het vergroten van de kwantitatieve capaciteit. Deze ontwikkelingen hebben consequenties 

voorr de behandelmogelijkheden en het interne functioneren van Stichting Ottho Gerard 

Heldring.. Het ministerie biedt echter geen ondersteuning bij het oplossen van vraagstukken 

diee volgen uit grotere groepen per leefeenheid, meer jongeren op het terrein, verzwaring van 

dee problematiek en het ontbreken van financiële speelruimte. De jeugdinrichting is daardoor 

genoodzaaktt om zonder extra middelen diverse veranderingen, ontwikkelingen en verbeter -

activiteitenn vorm te geven en aan te sturen. 

Bezinningg op behandeling van jongeren komt voor een deel voort uit de beperkte financiële 

middelenn waarover de inrichting beschikt. Behandelen is duurder dan beheersen of bewaken 

vann jongeren, zoals in opvanginrichtingen gebeurt. Bij bezinning gaat het niet alleen om de 

vraagg of behandeling mogelijk blijft , maar ook om de vraag hoe behandeling plaatsvindt. 

Dezee vraag hangt samen met veranderingen in de doelgroep. Bij Stichting Ottho Gerard 

Heldringg wordt gestreefd naar een meer integrale wijze van behandelen. Dat betekent dat 

orthopedagogen,, therapeuten, maatschappelijk werkers, unitleiders, pedagogisch medewerkers 

enn docenten meer met elkaar moeten gaan overleggen om tot een gemeenschappelijke en 

afgestemdee behandeling te komen. Mensen voelen de noodzaak om na te denken over de 

behandelwijze,, maar tegelijkertijd ervaren veel betrokkenen een bedreiging van hun autonomie 

bijj  de invulling van hun deel van de behandeling. In de praktijk krijgt integrale behandeling 

nogg weinig vorm. Te veel andere onderwerpen vragen energie en aandacht. Bovendien wordt 

err afwachtend gereageerd omdat een fusie met een andere inrichting aan de orde is. Daar 

wordtt met een andere behandelmethode gewerkt, daarom is het wellicht vergeefse moeite om 

aann een behandelvisie te werken als die op korte termijn opnieuw moet worden aangepast. 

Eenn goed basisleefklimaat is een voorwaarde voor behandeling. Daarom wordt wel gewerkt 

aann het creëren van rust en regelmaat in de dagindeling van de jongeren. Extra aandacht voor 

eenn goed basisleefklimaat draagt ook bij aan het voorkomen van agressie, onveilige situaties 

enn andere problemen met jongeren in de leefeenheden. 

Dee aansturing van de verbeteringen en veranderingen is een taak van het managementteam. 

Hett managementteam stelt de jaarplannen op waarin het beleid van de inrichting is vastgelegd. 

Hett idee is dat de hoofden het beleid verder uitwerken voor hun afdelingen of diensten en 

datt zij daar samen met de unitleiders invulling aan geven. De directeur moet de grote lij n en 

dee samenhang bewaken, maar dat gebeurde onvoldoende. De waarnemend directeur probeert 

daarr verandering in te brengen. In de praktijk wordt niet op een gestructureerde manier 

gewerktt aan het realiseren van het jaarplan. Ieder hoofd gaat op zijn eigen manier aan de slag 
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mett het jaarplan. Controle op resultaten is er nauwelijks. Het verhelderen van de taken, 

verantwoordelijkhedenn en bevoegdheden van iedereen die bij de inrichting werkt, moet 

bijdragenn aan een betere aansturing van de veranderingen en aan het beter functioneren van 

dee organisatie. In eerste instantie is de vraag wat de taken zijn van het managementteam, de 

unitleiderss en de medewerkers. Nu bestaat daar veel onduidelijkheid over waardoor het lastig is 

mensenn aan te spreken als dingen niet of niet goed gebeuren. In het managementteam worden 

veell  operationele zaken besproken en dat gaat ten koste van aandacht voor beleid en voor de 

aanpakk van de veranderingen. Medewerkers onttrekken zich steeds meer aan de veranderingen. 

Ditt komt voor een belangrijk deel voort uit onduidelijkheden over hun rol en uit het scheppen 

vann verkeerde verwachtingen. Zowel leidinggevenden als medewerkers geven aan dat bij 

medewerkerss het gevoel heerst dat er niets met hun mening en ideeën wordt gedaan. 

Medewerkerss wordt regelmatig gevraagd mee te denken over oplossingen voor problemen en 

verbeteringen.. Het managementteam neemt vervolgens een besluit, vaak snel en dat wordt 

dann zonder nadere toelichting uitgevoerd. Mensen hebben het gevoel te worden overspoeld 

mett veranderingen zonder een duidelijke aanpak, zicht op samenhang of achtergronden en 

mett gebrekkige aansturing. Het streven naar verbetering van de communicatie is in dat verband 

eenn belangrijk thema. Het managementteam is zich ervan bewust dat daar speciale aandacht 

voorr nodig is. In de context van aansturing gaat het vooral om het beter uitleggen van de 

achterliggendee gedachten achter veranderingen en de onderlinge samenhang. Een lid van het 

managementteamm en een unitleider houden zich met dit onderwerp bezig en stellen het aan 

dee orde in de vergaderingen. Het doel is om de onrust in de organisatie te verminderen, 

onduidelijkhedenn op te lossen en de negatieve stemming te verbeteren. 

Dee onderlinge verhoudingen binnen Stichting Ottho Gerard Heldring zijn gespannen. 

Ledenn van het managementteam geven aan dat belangentegenstellingen en verschillen tussen 

personenn het functioneren van het team bemoeilijken. Overbelasting door met name de 

onophoudelijkee noodzaak om te veranderen met te weinig middelen wordt eveneens als 

belangrijkee reden genoemd. Overleg verloopt soms grilli g en in een geladen sfeer. 

Omgangsvormenn en communicatie zijn verstoord. De sfeer die in het managementteam heerst, 

vertaaltt zich naar de afdelingen en diensten. Unitleiders zijn vooral gericht op hun eigen 

eenheidd en op het veiligstellen van hun positie. Deze situatie bestond onder de zieke directeur. 

Dee directeur en het managementteam waren het niet eens over de fusie. Mede daarom zweeg 

dee directeur over het onderwerp. Sinds het aantreden van de waarnemend directeur verbetert 

hett functioneren van het managementteam geleidelijk. De tegenstellingen tussen afdelingen en 

personenn worden minder scherp. Er is meer openheid in vergaderingen, ook over de plannen 

vann het bestuur en over een mogelijke fusie. De twee personen die bezig zijn met het verbeteren 

vann de communicatie naar de organisatie besteden ook aandacht aan communicatie binnen 

hett managementteam. Daarbij gaat het om explicieter afspraken maken, afspraken nakomen, 

elkaarr meer aanspreken, verantwoordelijkheden nemen en onderling afstemmen in plaats 

vann je eigen gang gaan. Unitleiders en medewerkers geven aan dat lichte verbetering van de 

situatiee merkbaar is. In het overleg tussen managementteam en unitleiders wordt rustiger 

overr veranderingen gesproken. Ook is er aandacht voor de realisatie van veranderingen in de 

eenheden.. Voor medewerkers is vaak nog onduidelijk wat van hen wordt verwacht en veel 

medewerkerss hebben een negatief beeld van de leidinggevenden. Bovendien verloopt de 
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samenwerkingg in een aantal eenheden moeizaam door onderbezetting, onervarenheid van 

personeel,, ziekte en functiewisselingen. 

Dee huidigee cultuur wordt getypeerd met termen als klaagcultuur, negatieve stemming, in 

zichzelff  gekeerd en onrustig. Deze begrippen geven de sfeer binnen de inrichting weer. Als 

hett gaat over de behandeling van de jongeren noemen mensen de praatcultuur. Het streven 

iss om de negatieve sfeer te keren. Bijna iedereen die ik spreek geeft aan dat mensen moeten 

ophoudenn om te benadrukken wat er verkeerd gaat. Er zijn incidenten, er is agressie, de jongeren 

wordenn lastiger, maar er gaat ook heel veel goed. Het lijk t alsof daarvoor geen aandacht is. 

Dee behandeling van jongeren heeft resultaat, Stichting Ottho Gerard Heldring verricht goed 

werk,, een aantal initiatieven kan landelijk gezien zeker als voorbeeld dienen en de inrichting 

heeftt de potentie om zichzelf weer positief te profileren. Voldoende en goed gekwalificeerd 

personeell  kan een belangrijk deel van het geklaag wegnemen. Daarnaast is er behoefte aan 

helderheidd over normen binnen de inrichting. Voor medewerkers is het belangrijk te weten 

watt wel en niet wordt getolereerd van de jongeren en om te weten wanneer praten ophoudt 

enn (bestraffend) handelen begint. Deze helderheid is te bereiken in overleg met de eenheden. 

Hett veranderen van de sfeer is minder eenvoudig. Mensen geven aan dat daar veel tijd en 

energiee in zal gaan zitten, maar dat nu de tijd is gekomen om uit het dal te komen. Het moet 

weerr leuk worden om bij de inrichting te werken. 

Dee mogelijke fusie is het laatste thema dat aan de orde komt tijdens de nadere oriëntatie. 

Aann het begin van de gesprekken zeg ik dat de fusie buiten beschouwing wordt gelaten in het 

onderzoeksproject.. In een aantal gesprekken komt de fusie toch aan de orde en daarom geef 

ikk kort weer wat daarover wordt gezegd. Het belangrijkste vraagstuk voor Stichting Ottho 

Gerardd Heldring is welke meerwaarde de fusie voor de inrichting heeft. Het bestuur wil de 

fusie,, maar neemt geen beslissing over de wijze waarop de nieuwe organisatie vorm moet 

krijgen.. Het traject loopt inmiddels twee jaar en verliest aan geloofwaardigheid. Voor de 

anderee inrichting is de fusie van belang, want die is te klein om zelfstandig voort te kunnen 

blijvenn bestaan. Tegelijk bestaat door het verschil in omvang bij de kleinere inrichting de 

angstt voor opslokken door Stichting Ottho Gerard Heldring. Naast het structuurvraagstuk 

zijnn de behandelvisies van de inrichtingen verschillend. De fusiemanager moet nu uitsluitsel 

gaann geven. De waarnemend directeur en andere leden van het managementteam besteden 

veell  tijd aan de fusie en die tijd hebben zij eigenlijk nodig voor de eigen inrichting. De wens 

iss dat er een beslissing wordt genomen, zodat duidelijkheid ontstaat over de toekomst. 

Nett  ats in de vorige case voer  ik gesprekken met verschillende betrokkenen, lic spreek relatief veel 

ledenn van het managementteam. Dat is een bewuste keuze, omdat tfc een beter  beeld wilde krijgen 

overr  de veranderingen die spelen. Mij n verwachting was dat de leden van het managementteam mij 

meerr  ever  de huidige situatie en de veranderingen zouden kunnen vertellen, omdat zij  het beleid van de 

inrichtin gg vormgeven en mede uitvoeren. Nadeel is dat ik minder  verschillende indrukken krij g van de 

wijzee waarop medewerkers naar  de veranderingen kijken. Een gesprek met iemand van de ondernemings-

raadd biedt de mogelijkheid om daar  een eerste beeld van te krijgen. Het was de bedoeling om in het 

gesprekk met de unitteider  Behandeling ook in te gaan op de visie van de ondernemingsraad op de situatie 

bijj  de inrichting . Dior  tijdgebrek gebeurt dat niet. Achteraf vind Ik dat ik een extra afspraak had moeten 

makenn om alsnog met iemand van de ondernemingsraad Ie spreken, tn ieder  geval verwacht ik met de 
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vragenlijs tt  een meer representatie f beeld van de situati e te verkrijge n doorda t daarme e alle betrokkene n 

dee gelegenhei d krijge n om hun menin g te geven . Echter , de vragenlijs t bied t niet de mogelijkhei d om 

naa te gaan hoe de ondernemingsraa d tegenove r het onderzoe k staat of hoe de raad over de probleme n 

binne nn de inrichtin g denkt . 

Watt  mi j opval t ats ik de gesprekke n vergelij k is dat er een grot e overeenkoms t bestaa t in de thema' s 

diee worde n genoemd . Er spelen veel veranderinge n tegelijk . De meest e mense n ervare n weini g 

samenhan gg in de verschillend e veranderingen . Wel geeft vrijwe l iederee n aan dat het streve n is om de 

negatiev ee situati e te keren . Er moet veel gebeure n om een positiev e omsla g te realiseren . Mijn indru k 

iss  dat er geen helde r plan is om tot veranderin g en verbeterin g te komen . Leidinggevende n weten wei 

watt  er moet veranderen , maar hoe die veranderinge n aangepak t worde n is niet helder . Medewerker s 

hebbenn voora l het gevoel dat zij de ene na de andere veranderin g over zich heen gestor t krijgen . De doelen 

off  achtergronde n ervan kennen zij nauwelijks . Na deze gesprekken , die elk ongevee r een half uur lange r 

duurde nn dan in de vorig e case. ben ik bezorg d over de uitkomste n van de vragenlijst . Het toekomst -

beeldd dat mensen nastreve n is positief , maar de beschrijvinge n van de huidig e situati e zijn dat niet . 

Ikk  spreek mij n bezorgdhei d over de uitkomste n van het onderzoe k niet uit . Ik houd mijzel f voor dat dat is 

omdatt  de gesprekke n een vertrouwelijk e statu s hebben en omdat ik slecht s een selecti e van mensen 

spreek .. Voor een deel is dat zo. De vragenlijs t is in dit onderzoe k immer s het belangrijkst e midde l om 

informati ee te verzamelen . Echter , de manie r waarop ik naar mij n eigen rol in het onderzoe k kijk , speel t 

ookk mee in het zwijge n over mij n bezorgdheid . Ik bet) nog voora l een afstandelijk e observato r die een 

minn of meer objectie f beeld wi l teruggeve n van de situati e bi j de inrichting . Het uitwissele n van 

indrukke nn opgedaa n tijden s gesprekke n met niet willekeuri g gekozen persone n en het laten merke n 

vann mij n eigen betrokkenhei d of onrustig e gevoe l vind ik niet passen bi j die rol . Achtera f denk ik dat het 

bespreke nn daarvan , bijvoorbeel d met de waarnemen d directeur , het onderzoe k had kunne n versterken . 

Doorr  bijvoorbeel d samen te kijke n naar het beeld dat uit de gesprekke n naar vore n komt en sti l te 

staann bi j de vraag wat dat voo r de rest van het onderzoe k beteken t kunne n de stappe n van het survey -

feedbackproce ss beter worde n ingevul d dan nu gebeur t (zie § 7.6). Misschie n zie ik het aan de orde stelle n 

vann probleme n te veel als een vorm van kritie k op het management . Ook zou het helpen om zekerde r 

tee zijn over mij n eigen vaardighede n in het bespreke n van lastig e onderwerpe n met leidinggevenden . 

7.55 DE STAND VA N ZAKE N BIJ STICHTING OTTHO GERARD 
HELDRING G 

Inn deze paragraaf ga ik eerst in op de resultaten van de vragenlijst 'Veranderen bij Stichting 

Otthoo Gerard Heldring'. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen uit de 

vragenlijst,, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van verschillende belang-

hebbenden.. Daarna interpreteer ik de resultaten een geef ik aan hoe deze zijn verbonden met 

dee manier waarop de veranderingen bij de jeugdinrichting worden aangepakt. 

Dee introductie en afname van de vragenlijst en de terugkoppeling van de resultaten 

komenn aan de orde in de volgende paragraaf. Ik noem hier vast dat vijfti g procent van de vragen-

lijstenn wordt teruggestuurd. De respons van de pedagogisch medewerkers die op de woon-

afdelingenn werkzaam zijn is wat lager. Eén wooneenheid is niet vertegenwoordigd. Alle leden 

vann het managementteam en vrijwel alle unitleiders vullen de vragenlijst in. Verder is de ter-
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minologiee van de vragenlijst aangepast aan de situatie bij Stichting Ottho Gerard Heldring. 

Daarbijj  gaat het vooral om aanpassing van de stellingen over technologie. Individuele 

behandelplannenn vormen het belangrijkste 'technische' hulpmiddel voor uitvoering van het 

werkk bij de inrichting. Het aspect technologie dat betrekking heeft op het werk bij de stichting 

wordtt zodanig ingevuld dat het aangeeft hoe mensen aankijken tegen werken met behandel-

plannen.. Inmiddels wordt bij de stichting ook op computers gewerkt, onder meer om behandel-

plannenn te maken of aan te passen. Bij de aspecten die betrekking hebben op de veranderingen 

bijj  de inrichting is technologie zodanig ingevuld dat het gaat over werken met computers. 

Naastt aanpassing van de terminologie zijn twee extra open vragen opgenomen, één over goede 

communicatiee en één over sterke punten van de inrichting. De vraag over goede communicatie 

iss opgenomen omdat het managementteam hard werkt aan verbetering van communicatie 

binnenn de inrichting. De vraag over sterke punten van de inrichting sluit aan bij de wens om 

dee negatieve stemming te keren. 

Oordele nn over stellinge n in de vragenlijs t 
Dee oordelen van het managementteam, de unitleiders en de medewerkers over de stellingen 

inn de vragenlijst zijn samengevat in figuur 7.3. Deze figuur geeft weer hoe mensen naar 

Stichtingg Ottho Gerard Heldring en de veranderingen kijken. Voor alle aspecten van de stichting 

enn de veranderingen is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief, positief of erg 

positieff  worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene resultaten weer, dat wil zeggen de 

oordelenn van alle mensen die de vragenlijst invulden. Later in deze paragraaf komen de 

verschillenn tussen het managementteam, de unitleiders en de medewerkers aan de orde. 

Dee figuur laat zien de helft van de aspecten die betrekking hebben op Stichting Ottho 

Gerardd Heldring als organisatie negatief worden beoordeeld door meer dan de helft van de 

mensen.. Over de andere helft van de aspecten oordeelt rond de veertig procent negatief. 

Ruimm vijfti g procent van de mensen heeft geen helder beeld van de doelen en strategie van 

Stichtingg Ottho Gerard Heldring. Bijna driekwart van de mensen vindt de structuur van de 

stichtingg bureaucratisch. Ongeveer zestig procent oordeelt positief over cultuur en leiding-

geven,, over de individuele behandelplannen en over het werk bij de inrichting. Ten slotte is 

vijfenzestigg procent negatief over de onderlinge verhoudingen binnen de inrichting. 

All ee acht aspecten die betrekking hebben op de veranderingen bij de jeugdinrichting worden 

negatieff  beoordeeld door tenminste vijfti g procent van de mensen. Over vier van deze aspecten 

wordtt negatief geoordeeld door meer dan vijfenzeventig procent. Bij veel aspecten is het 

percentagee erg negatieve oordelen hoog. Tachtig procent van de mensen bij Stichting Ottho 

Gerardd Heldring heeft geen duidelijk beeld van de doelen en aanpak van de veranderingen. 

Overr het gebruik van computers oordeelt bijna zestig procent negatief. Vijfentachtig procent 

geeftt aan dat de veranderingen leiden tot spanningen tussen en binnen de eenheden. 

Negentigg procent van de mensen oordeelt negatief over het tijdsverloop van de veranderingen. 

Tachtigg procent is negatief over de informatievoorziening over de veranderingen. Zeventig 

procentt geeft aan niet tevreden te zijn met het creëren van betrokkenheid. De rol van het 

managementteamm wordt door vijfenzestig procent van de mensen bekritiseerd. Over de rol 

vann de unitleiders oordeelt de helft van de mensen negatief. De twee aspecten die weergeven 

hoee mensen de veranderingen beleven worden door meer dan vijfti g procent positief beoordeeld. 
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Figuu rr  7.3 Oordele n over Stichtin g Otth o Gerard Heldrin g en de veranderinge n 

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 het percentag e erg negatiev e en negatiev e oordele n gelij k 

iss  voo r het aspec t spanningen . In de besprekin g van de resultate n zet ik de negatiev e oordele n 

gezamenlij kk  af tegen de positieve . 

Zeventigg procent staat positief ten opzichte van de uitkomst van de veranderingen. 

Vijfenvijfti gg procent steunt de veranderingen en wil zich ervoor inzetten. 

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

'Watt maakt het volgens u moeilijk om veranderingen bij Stichting Ottho Gerard Heldring te 

realiseren?'' worden in totaal 112 belemmeringen genoemd. Bij de vraag 'Wat is volgens u 

belangrijkk om te zorgen dat veranderingen bij Stichting Ottho Gerard Heldring een succes 

worden?'' worden 145 succesvoorwaarden genoemd. Op de vraag 'Wat zijn volgens u voor-

waardenn voor goede communicatie binnen Stichting Ottho Gerard Heldring?' worden in 

totaall  124 antwoorden gegeven. Bij de vraag 'Wat is sterk aan Stichting Ottho Gerard 

Heldring?'' worden in totaal 85 sterke punten genoemd. De antwoorden op de open vragen 

zijnn gecategoriseerd. Tabel 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5 geven de categorieën weer met telkens drie 

typerendee voorbeelden. Ook is vermeld hoeveel procent van de antwoorden op de open vragen in 

dee verschillende categorieën is ingedeeld. Dat geeft een idee van het belang van de belemmerende 
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factoren,, succesvoorwaarden voor verandering, voorwaarden voor goede communicatie en sterke 

puntenn van de inrichting. De restcategorieën met minder dan tien procent van de antwoorden 

zijnn niet vermeld. 

XX va n de 

B e l e m m e r e n d ee facto r Voorbee lde n antwoorde n 

Slecht ee communicati e Slecht e communicati e tusse n de afdelinge n (en ook de school ) 22% 
Tee weini g verbal e communicati e tusse n management , unitieidin g en medewerker s 
Onduidelijkhei dd over het doel . de inhou d van de veranderinge n en over de hoeveelhei d 

Gebrekk aan draagvla k Ontbreke n van organisatiebred e steu n voo r veranderin g 22X 
Tegenstrijdig ee belange n waardoo r verzet en weerstan d ontstaa t 
Veranderingsmoehei dd na vele jaren voortduren d verandere n 

Werkdru kk en tekor t Werkdru k door groott e van de groe p en weini g personee l 21X 
aann personee l Te veel werkzaamhede n zonde r voldoend e beschikbar e tij d 

Hoogg ziekteverzui m en personeelstekor t 

Slecht ee sturin g Onenighei d binne n het managemen t 15Ï 
enn begeleidin g Medewerker s krijge n veranderinge n opgedronge n zonde r achtergron d 

Belei dd word t bedach t in een ivore n tore n 

Tee veel veranderinge n Veranderingsmoehei d door te veel en te snel verandere n 11X 
tegelij kk  Alle s gaat te sne l wat wijs t op weini g voelin g met de werkvloe r 

Tee veel veranderinge n en zonde r tot rus t te komen 

Tabe ll  7.2 Belemmerend e factore n bi j het realisere n van veranderinge n bi j Stichtin g Otth o Gerar d Heldrin g 

Tabell  7.2 laat zien dat de meest genoemde belemmeringen te maken hebben met slechte 

communicatie,, gebrek aan draagvlak en werkdruk. Bij elk van deze belemmerende factoren 

kann ruim twintig procent van de antwoorden worden ingedeeld. Bij slechte communicatie 

gaatt het vooral om de kwaliteit van de communicatie tussen verschillende betrokkenen in de 

inrichting.. Ook wordt onvoldoende communicatie genoemd. Opmerkingen over onduidelijk-

heidd van de doelen van veranderingen zijn eveneens bij slechte communicatie ingedeeld. 

Bijj  gebrek aan draagvlak gaat het om het ontbreken van steun voor veranderingen in de 

organisatie.. Andere opmerkingen die bij gebrek aan draagvlak zijn ingedeeld gaan over het 

ontbrekenn van betrokkenheid bij personeel genoemd, over tegenstrijdige belangen, eigenbelang 

enn eilandvorming, over verschillen in opvattingen van betrokkenen en over vasthouden aan 

hett oude. 

Ietss meer dan twintig procent van de antwoorden gaat over werkdruk en tekort aan personeel. 

Hogee werkdruk wordt veel genoemd, bijvoorbeeld als gevolg van de groepsgrootte en de 

beschikbaree hoeveelheid personeel. De werkdruk neemt ook toe door ziekteverzuim, dat 

relatieff  hoog is bij de inrichting. Tekort aan personeel of te weinig tijd voor de werkzaamheden 

wordtt eveneens genoemd. Ten slotte zijn opmerkingen over personeelsbeleid, veel personele 

wisselingenn en burnout ingedeeld bij deze categorie. 

Vijftie nn procent van de antwoorden gaat over slechte sturing en begeleiding van de 

veranderingen.. Het management (team) of de top worden expliciet genoemd als het gaat om 

tegenstellingen,, eigenbelang en onenigheid. Ook wordt de afstand van de top tot de rest van de 

organisatiee genoemd als belemmering. Andere opmerkingen hebben betrekking op verharding 
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vann het beleid en beleid dat niet aansluit bij wat er op de werkvloer speelt. Ten slotte noemen 

mensenn hiërarchische en top-down sturing als belemmering. 

Ietss meer dan tien procent van de antwoorden gaat over de hoeveelheid veranderingen die 

gelijktijdigg worden ingevoerd. De meeste opmerkingen die zijn ingedeeld bij deze categorie 

gaann over de hoeveelheid en de snelheid waarmee veranderingen worden ingevoerd. Ook 

wordenn onrust en veranderingsmoeheid genoemd. 

%% va n de 
Succesvoorwaard ee Voorbee lde n antwoorde n 

Draagvla kk creëre n Vergrote n van draagkrach t voor veranderinge n bi j medewerker s 39% 
Mensenn meer betrekke n en daarme e gebrui k maken van aanwezig e kwaliteite n 
Mensenn het gevoe l geven dat ze mee mogen prate n en dat naar hen word t geluister d 

Beter ee communicati e Iedereen goed inlichte n over wat er gaat gebeuren , hoe en wannee r 35% 
Medewerker ss blijve n informere n over doel en noodzaa k van veranderinge n 
Sneller ee en duidelijker e communicati e tusse n de verschillend e niveau s 

Beteree sturin g en Een positiev e en stimulerend e benaderin g van veranderinge n door het managemen t 19% 
begeleidin gg Na het opstarte n van veranderinge n ook blijve n sture n 

Hett  managementtea m moet kritie k niet als negatie f opvatte n maar als constructie f 

Tabe ll  7.3 Succesvoorwaarde n voo r verander in g bi j Stichtin g Otth o Gerar d Heldr in g 

Tabell  7.3 laat zien dat de meeste genoemde voorwaarden om veranderingen bij de jeugd-

inrichtingg tot een succes te maken gaan over draagvlak creëren, medewerkers serieus nemen 

enn gezamenlijk aan de slag gaan. Bijna veertig procent van de antwoorden op de vraag over 

succesvoorwaardenn kan bij deze categorie worden ingedeeld. Veel opmerkingen gaan over 

draagkracht,, draagvlak en betrokkenheid. Daaraan moet worden gewerkt om veranderingen te 

realiseren.. In andere antwoorden wordt specifieker ingegaan op de manier waarop draagvlak 

kann ontstaan: door te luisteren naar medewerkers en door hun ideeën serieus te nemen, door 

gebruikk te maken van de kennis van medewerkers en door meer belang te hechten aan de basis 

vann de jeugdinrichting. Ook de antwoorden die gaan over meer gezamenlijk aan veranderingen 

werkenn zijn ingedeeld bij draagvlak creëren. Het gaat dan om opmerkingen over iedereen 

betrekken,, alle eenheden een rol geven, aandacht geven aan alle niveaus en ook over met 

elkaarr achter de veranderingen staan en niet alleen letten op de belangen van de eigen eenheid. 

Vijfendertigg procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie betere commu-

nicatie.. Het grootste deel van deze opmerkingen gaat over goede communicatie, duidelijkheid 

overr veranderingen, duidelijkheid over achtergronden, duidelijkheid over de aanpak, beter over-

leggenn en afstemmen, het uitwisselen van informatie en betere communicatie tussen management-

team,, unitleiders en medewerkers. In deze categorie zijn ook opmerkingen ingedeeld die gaan over 

openn communicatie, meer openheid van zaken, openheid over belangen en meer eerlijkheid. 

Bijnaa twintig procent van de antwoorden gaat over betere sturing en begeleiding van de 

veranderingen.. Veel opmerkingen in deze categorie gaan over leidinggevenden of specifiek 

overr het managementteam. Een deel gaat over de aanpak van de veranderingen waarbij succes-

voorwaardenn worden genoemd als gedoseerd en onderbouwd met vernieuwingen aan de slag 

gaan,, vertrouwen scheppen in de toekomst en mensen enthousiast maken voor verandering. 
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Eenn ander deel bevat kritiek op personen die nu de veranderingen aansturen. Als succes-

voorwaardenn worden dan genoemd verandering in de top van de organisatie, daadkrachtige 

leidingg en een frisse wind door de leidinggevende functies. 

Voorwaard ee voo r % va n d e 

goed ee communica t i e Voorbeelde n antwoorde n 

Duidelijkhei dd Duidelijk e communicatielijne n 27% 
Communicati ee op de juist e plekke n en tijde n met de juist e persone n 
Voldoend ee en duidelijk e informati e 

Naarr  elkaar luistere n Naar elkaar luistere n en interess e tonen in elkaar 26% 
Goedd luistere n naar wat er echt gezegd en bedoel d word t 
Informati ee goed doorgeve n van boven naar beneden en anderso m 

Openhei dd Open communicati e tusse n en binne n de afdelinge n 21 % 
Vertrouwe nn en een gevoe l van veilighei d 
Openhei dd tusse n management , unitleider s en medewerker s 

Gezamenlijkhei dd nastreve n Wil tot samenwerking , samen wille n verandere n 17% 
Algemee nn belang vooro p stelle n in plaat s van belan g van bepaald e persone n 
Overlegg met het gehele team 

Tabe ll  7.4 Voorwaarde n voo r goed e communicat i e bi j Stichtin g Otth o Gerar d Heldr in g 

Tabell  7.4 laat zien dat ruim vijfentwintig procent van de antwoorden op de vraag naar 

voorwaardenn voor goede communicatie gaat over duidelijkheid. Mensen geven aan dat voor 

goedee communicatie duidelijke informatie nodig is, dat veranderingen beter moeten worden 

toegelichtt en dat bijvoorbeeld nieuwsbrieven duidelijk moeten zijn. Andere antwoorden die 

bijj  de categorie duidelijkheid zijn ingedeeld gaan over duidelijkheid over welke personen 

waaroverr communiceren en hoe zij dat doen, over duidelijkheid over afspraken die bijvoorbeeld 

opp papier moeten gezet, en over duidelijke en goede terugkoppeling naar de eenheden. 

Ietss meer dan vijfentwintig procent van de antwoorden gaat over naar elkaar luisteren. 

Goedee communicatie houdt in dat mensen naar elkaar luisteren, elkaar aan het woord laten 

enn interesse tonen in wat anderen hebben te zeggen. Bij deze categorie zijn ook antwoorden 

ingedeeldd die specifieker aangeven hoe naar elkaar moet worden geluisterd. Dan gaat het 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld over nagaan bij anderen of wel goed is begrepen wat wordt bedoeld, om zichtbare 

interessee van leidinggevenden voor wat zich op de werkvloer afspeelt en om aandacht voor 

dee stem van medewerkers tijdens vergaderingen. 

Ietss meer dan twintig procent van de antwoorden gaat over openheid. Veelal worden 

openheidd en eerlijkheid in hetzelfde antwoord genoemd. Een aantal mensen specificeert dat 

openheidd en eerlijkheid tussen de hiërarchische lagen en binnen eenheden belangrijk zijn. 

Antwoordenn die gaan over een gevoel van veiligheid, het kweken van vertrouwen of het weg-

nemenn van wantrouwen zijn eveneens ingedeeld bij deze categorie. 

Dee categorie gezamenlijkheid nastreven bevat ruim vijftien procent van de antwoorden. 

Hett gaat dan om samenwerken, met elkaar aan de slag gaan, iedereen betrekken, samen 

vergaderenn en overleggen met de gehele eenheid. Ook antwoorden die gaan over dezelfde 
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doelenn nastreven, het algemeen belang voorop stellen en belangen van afdelingen bijeen 

brengenn in plaats van tegenover elkaar stellen zijn ingedeeld bij deze categorie. Ten slotte 

gaatt het bij gezamenlijkheid nastreven over minder hiërarchie, ruimte voor iedereen, parti-

cipatiemogelijkhedenn en minder onderscheid tussen afdelingen. 

Ster kk pun t va n de % va n d e 

stichtin gg Voorbeelde n antwoorde n 

Doorzettingsvermoge nn Inzet van mensen voor het werk . ondank s de beperkinge n van de secto r 42% 
Wee houde n het hoof d altij d boven water 
Hett  kunne n omgaan met crisissituatie s 

Visi ee en wijz e De basis , het staan achte r de trajectgedacht e 34% 
vann behandelin g Aanbo d van verschillend e behandelingsvorme n 

Nauwkeuri gg uitgestippeld e planne n voor de jongere n 

Flexibilitei tt  en creativitei t De flexibilitei t om in te spele n op ad hoc ontwikkelinge n 14% 
Creativitei tt  in het vinde n van oplossinge n 
Denkkrach tt  en inzet van medewerker s 

Tabe ll  7.5 Sterk e punte n va n Stichtin g Otth o Gerar d Heldr in g 

Tabell  7.5 laat zien dat ruim veertig procent van de sterke punten die worden genoemd te maken 

heeftt met het doorzettingsvermogen van mensen die bij de inrichting werken. De antwoorden 

diee zijn ingedeeld bij deze categorie gaan over de kracht om ondanks de problematische situatie 

bijj  de inrichting toch door te gaan, te overleven en te blijven veranderen. 'Ondanks' komt in veel 

antwoordenn voor, net als 'crisis'. Bij doorzettingsvermogen zijn ook antwoorden ingedeeld 

diee gaan over het steun geven aan elkaar, zich blijven inzetten voor verbetering en motivatie 

omm aan de toekomst van de jeugdinrichting te werken. 

Bijnaa vijfendertig procent van de antwoorden gaat over de visie op de behandeling van 

jongerenn en op de wijze van behandeling. Mensen noemen als sterk punt de trajectgedachte 

waarbijj  jongeren stapsgewijs steeds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid krijgen, het 

multidisciplinairr werken en het aanbod van vormen van individuele behandeling die aan-

sluitenn bij de problematiek van een specifieke jongere. Ook antwoorden die gaan over het feit 

datt wordt behandeld (versus alleen opsluiten) zijn ingedeeld bij deze categorie. 

Bijnaa vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie flexibiliteit 

enn creativiteit. Het gaat dan om de flexibiliteit en creativiteit van mensen om in te spelen op 

add hoc ontwikkelingen, om met onverwachte situaties om te gaan, om het vinden van oplossingen 

voorr problemen en om de bereidheid tot verandering. 

Perspectieve nn van managementteam , unitleider s en medewerker s 
Dee driedeling 'strategen, invoerders en ontvangers' gebruik ik om belanghebbenden te 

onderscheiden.. Bij Stichting Ottho Gerard Heldring zijn de leden van het managementteam 

dee strategen. Zij stellen de jaarplannen op waarin het beleid van de stichting is vastgelegd. In de 

jaarplannenn staat aangegeven welke verbeteringen en veranderingen er nodig zijn om het eigen 

beleidd en het beleid van Justitie uit te voeren. Tevens bekijken de leden van het management-
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teamm wat de consequenties zijn van het beleid voor hun eigen afdeling of dienst. Als hoofd 

vann een afdeling of dienst sturen de leden van het managementteam hun unitleiders aan. Met de 

unitleiderss wordt overlegd over de invoering van de verbeteringen en veranderingen in de 

eenheden.. De pedagogisch medewerkers bij de wooneenheden, de medewerkers van de afdeling 

behandelingg en activiteiten en van de twee diensten zijn de ontvangers van de veranderingen. 

Medewerkerss denken mee over verbeteringen en veranderingen, bijvoorbeeld wanneer daar 

inn teamoverleg over wordt gesproken. Op de besluitvorming en wijze van invoering hebben 

zijj  vrijwel geen invloed. Daarom karakteriseer ik de medewerkers als ontvangers. 

Tabell  7.6 bevat de scores van het managementteam, de unitleiders en de medewerkers van 

dee afdelingen en de diensten. Om overzicht te behouden geef ik de oordelen van de groepen 

vereenvoudigdd weer. De erg negatieve en negatieve oordelen zijn samen genomen, net als de 

positievee en erg positieve oordelen. Grijs gemaakte percentages geven aan welke groep het 

meestt negatief oordeelt over een aspect. Onderstreepte percentages geven aan welke groep 

hett meest positief oordeelt over een aspect. Dit helpt bij het verkrijgen van een totaalbeeld. 

Hett managementteam, de unitleiders en de medewerkers verschillen van mening over de 

zestienn aspecten. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de meest positieve en meest negatieve 

oordelenn over de stichting en de veranderingen. Het managementteam is het meest positief 

overr de aspecten die betrekking hebben op de stichting. De unitleiders oordelen het meest 

negatieff  over de stichting. Het managementteam is eveneens het meest positief over de 

veranderingen.. Unitleiders en medewerkers zijn ongeveer even negatief over de veranderingen. 

Bijj  twaalf van de zestien aspecten is het grootste verschil tussen de drie groepen tenmin-

stee vijfentwintig procent. Alle leden van het managementteam hebben een duidelijk beeld 

vann de doelen en de strategie van Stichting Ottho Gerard Heldring. Voor vrijwel alle unitleiders 

zijnn de doelen en de strategie onduidelijk. De medewerkers nemen een tussenpositie in op 

ditt aspect. De helft van het managementteam vindt de stichting bureaucratisch. Driekwart 

vann de unitleiders en de medewerkers vindt dat dat het geval is. Alle leden van het management-

teamm oordelen positief over de cultuur en het leidinggeven. Op dit aspect is de score van 

unitleiderss en medewerkers vijfti g procent. Rond de zeventig procent van de leden van het 

managementteamm en van de medewerkers is positief over de behandelplannen, terwijl 

vijfenzestigg procent van de unitleiders daar negatief over oordeelt. All e leden van het 

managementteamm zijn positief over het werk bij de inrichting. Voor medewerkers is de 

positievee score op dit aspect vijfenvijfti g procent. Vijfenzestig procent van de unitleiders 

oordeeltt negatief over het werk. Vijfentachtig procent van de leden van het managementteam 

geeftt aan dat de onderlinge verhoudingen binnen de inrichting goed zijn, terwijl ongeveer 

zeventigg procent van de unitleiders en de medewerkers aangeeft dat deze slecht zijn. De doelen 

enn aanpak van de veranderingen zijn onduidelijk voor vijfenzestig procent van het management-

team,, voor tachtig procent van de medewerkers en voor vrijwel alle unitleiders. Vrijwel alle 

ledenn van het managementteam oordelen positief over het werken met computers. Van de 

unitleiderss en medewerkers is ongeveer de helft daar positief over. De helft van het management-

teamm vindt de informatievoorziening over de veranderingen onvoldoende. Voor unitleiders 

enn medewerkers is de negatieve score op dit aspect ongeveer tachtig procent. Vijfentachtig 

procentt van het managementteam is positief over het creëren van betrokkenheid, terwijl 

driekwartt van de unitleiders en medewerkers daar negatief over oordeelt. Vijfenzestig 
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M a n a g e m e n t -- Un i t le ider s M e d e w e r k e r s Grootst e versch i l 

t e a m m 

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

St icht in g g 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Technologi e e 

Werk k 

Verhoudinge n n 

Ve rande r i nge n n 

Doelenn en aanpak 

Technologi e e 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn betrokkenhei d 

Roll  verandermanager s 

Roll  leidinggevende n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

0% % 

50% % 

0% % 

25% % 

0% % 

15% % 

65% % 

15% % 

M M 
50% % 

15% % 

35% % 

35% % 

0% % 

35% % 

Tabell  7.6 Positiev e en negatiev e oordele n uitgesplits t naar managementteam,  unitleider s en medewerker s 

N.B.. Donkergrij s gemaakt e percentage s geven aan welk e groe p het mees t negatie f oordeel t over een 

aspect .. Lichtgrij s gemaakt e percentage s geven aan welk e groe p het mees t positie f oordeel t over een 

aspect .. Wannee r het grootst e verschi l 25% of meer bedraagt , is dat zwar t gemaakt . 

procentt van het managementteam beoordeelt zijn eigen rol in de veranderingen positief. 

All ee unitleiders en zestig procent van de medewerkers zijn negatief over de rol van het 

managementteam.. Het hele managementteam is positief over de uitkomst van de verande-

ringen.. Ongeveer zeventig procent van de unitleiders en de medewerkers is positief over dit 

aspect. . 

Interpretati ee van de resultate n 
Inn dit gedeelte interpreteer ik de meest opvallende resultaten en probeer ik een samenhangend 

beeldd te ontwikkelen van de situatie bij Stichting Ottho Gerard Heldring. De interpretatie 

vann de resultaten begint met twee vragen: wat gaat op dit moment goed bij de jeugdinrichting 

enn wat is lastig bij het realiseren van de verbeteringen en veranderingen? In de beantwoording 

vann deze twee vragen integreer ik de oordelen over de stellingen met de antwoorden op de 

openn vragen. Vervolgens bespreek ik de verschillen tussen het managementteam, de unitleiders 

enn de medewerkers in de beoordeling van de aspecten uit de vragenlijst. Dan plaats ik de 

resultatenn in het licht van de aanpak van verbeteringen en veranderingen bij Stichting Ottho 
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Gerardd Heldring. Het contrasteren van de resultaten van deze case met de resultaten van 

anderee cases gebeurt in hoofdstuk 11. 

WatWat gaat goed? 

Dee resultaten schetsen een overwegend negatief beeld van de situatie bij de jeugdinrichting. 

Datt kan ten onrechte de aandacht afleiden van de grote inspanningen die veel mensen leveren 

omm verbetering te realiseren in de moeilijke situatie waarin de inrichting verkeert. Door te 

kijkenn naar de aspecten van de vragenlijst die door meer dan de helft van de mensen positief 

wordenn beoordeeld en naar de antwoorden op de vraag wat er sterk is aan de stichting wordt 

duidelijkk wat er goed gaat bij Stichting Ottho Gerard Heldring. 

Vijfenvijfti gg procent van de mensen oordeelt positief over de cultuur en het leidinggeven bij 

dee stichting. De antwoorden op de open vragen geven aan dat doorzettingsvermogen het sterkste 

puntt is van de stichting. Doorzettingsvermogen als element van de cultuur is een positief 

puntt en biedt perspectief op verbetering. Veel antwoorden die bij de categorie doorzettings-

vermogenn zijn ingedeeld geven aan dat ondanks de moeilijke situatie waarin de inrichting 

verkeert,, mensen zich blijven inzetten. Ondanks financiële beperkingen, problemen in het 

verledenn en steeds lastiger wordende 'klanten' geven mensen het niet op. Een ander sterk 

puntt van de jeugdinrichting, flexibiliteit en creativiteit, hangt hiermee samen. Gegeven de 

omstandighedenn is het positief dat mensen blijven zoeken naar oplossingen voor problemen 

enn mogelijkheden voor verbetering. In dat licht is ook te plaatsen dat zeventig procent van 

dee mensen een positieve verwachting heeft van de uitkomst van veranderingen en dat meer 

dann de helft zich wil inzetten. Vijfenvijfti g procent bij het aspect steun en inzet is relatief weinig, 

maarr in de context van de lange historie van veranderingen en de moeilijke situatie wel 

begrijpelijk. . 

Eenn tweede positief punt heeft te maken met het werk bij de inrichting en met de behandeling 

vann jongeren. Naar mijn idee komt daar bij veel mensen de energie vandaan om door te gaan. 

Zestigg procent oordeelt positief over het werk. Gezien de moeilijke personele situatie en de 

relatieff  zwakke concurrentiepositie is dat een mooie score. Als sterk punt van de jeugd-

inrichtingg noemen veel mensen de visie op de behandeling van jongeren en de wijze van 

behandelen.. Zestig procent oordeelt positief over de behandelplannen die een belangrijk 

middell  vormen om dagelijkse activiteiten en omgang met de jongeren te reguleren. Jongeren 

behandelen,, het doel van de inrichting, komt terug in wat mensen sterk vinden aan Stichting 

Otthoo Gerard Heldring en draagt bij aan het plezier dat mensen in hun werk hebben. 

Mijnss inziens is het belangrijkste positieve resultaat dat mensen bij de inrichting de 

krachtt en de wil hebben om verbetering en verandering te realiseren. Bovendien laat de keuze 

vann beleidsonderwerpen zien dat het management zich bewust is van de moeilijkheden en 

actiee onderneemt om problemen op te lossen. Het merendeel van de mensen heeft plezier in 

hett werk bij de inrichting, wat bijdraagt aan de wens om zich in te zetten voor Stichting 

Otthoo Gerard Heldring. De behandelplannen, die een belangrijk middel zijn bij het behandelen 

vann de jongeren, worden ook positief beoordeeld. Dat draag bij aan het realiseren van het 

doell  van de inrichting: jongeren voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de 

samenleving.. Dat doel bindt mensen die bij de stichting werken en draagt bij aan hun inzet 

voorr de inrichting die de potentie heeft om wat betreft de behandeling van jongeren weer een 

belangrijkee rol in Nederland te gaan spelen. 
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WatWat is lastig? 

Dee overwegend negatieve resultaten geven aan dat Stichting Ottho Gerard Heldring zich in 

eenn moeilijke situatie bevindt. Ik zie een sterke onderlinge samenhang in de negatieve resultaten. 

Hieronderr bespreek ik drie thema's die naar mijn idee de kern raken de problemen bij het 

realiserenn van de verbeteringen en veranderingen. 

Hett eerste thema is de onduidelijkheid over de doelen en aanpak van het veranderings-

proces.. Tachtig procent van de mensen oordeelt negatief over dit aspect. Van die tachtig procent 

oordeeltt dertig procent erg negatief. Dat betekent dat mensen niet weten wat de bedoeling is 

vann de veranderingen, dat er geen overeenstemming over bestaat en dat mensen niet weten 

hoee de veranderingen kunnen worden gerealiseerd. Slechts weinig mensen blijken te weten 

waarr de stichting mee bezig is en hoe verbetering wordt nagestreefd. De beoordeling van het 

aspectt informatievoorziening en van de rol van het managementteam hangen volgens mij 

samenn met deze score. In de antwoorden op de open vraag wat het realiseren van verandering 

moeilijkk maakt komen deze onderwerpen terug in de categorieën 'slechte communicatie' en 

'sturingg en begeleiding'. Tachtig procent van de mensen oordeelt negatief over de informatie-

voorziening.. Van die tachtig procent oordeelt vijfentwintig procent erg negatief. Informatie is 

niett duidelijk en mensen vinden dat zij onvoldoende worden geïnformeerd over de veranderingen. 

Tevenss verloopt de communicatie tussen verschillende afdelingen en tussen het management-

team,, de unitleiders en de medewerkers niet goed. Slechte informatievoorziening en commu-

nicatiee dragen niet bij aan duidelijkheid over de doelen en de aanpak van veranderingen. 

Bovendienn is er stevige kritiek op de wijze waarop het managementteam de veranderingen 

aanstuurt.. In deze situatie is het begrijpelijk dat tachtig procent van de mensen aangeeft dat 

err spanningen ontstaan. Veertig procent geeft zelfs aan dat er sprake is van flinke spanningen 

binnenn en tussen afdelingen. Het managementteam lijk t weinig verandering in deze situatie 

tee kunnen brengen. 

Eenn tweede probleem is dat vrijwel iedereen negatief oordeelt over het aspect tijdsverloop. 

Dertigg procent van de mensen is erg negatief over het tijdsverloop en zestig procent oordeelt 

negatief.. Dat geeft aan dat mensen vinden dat er te veel tegelijk verandert en dat er te weinig 

tij dd beschikbaar is voor de veranderingen. Ook bij de open vragen wordt als belemmering 

genoemdd dat er te veel tegelijk verandert. Bij Stichting Ottho Gerard Heldring is sprake van 

eenn min of meer constante stroom van veranderingen, ingegeven door eisen van Justitie en 

doorr de wens vanuit de jeugdinrichting om verbetering en ontwikkeling te realiseren. Er is 

weinigg of geen rust, want er verandert veel en vaak in korte tijd. Tevens blijkt bij de open vragen 

werkdrukk en tekort aan personeel een belangrijke belemmerende factor bij het tot stand 

brengenn van veranderingen. Deze factor hangt naar mijn idee nauw samen met de sterk 

negatievee beoordeling van het aspect tijdsdruk. Verandering volgen elkaar snel op of spelen 

gelijktijdig,, zonder dat deze helder zijn afgebakend en mensen weten wat de bedoeling is. 

Veranderenn vraagt extra inspanningen van mensen in een organisatie, maar bij de jeugd-

inrichtingg is dat problematisch. De werkdruk is hoog, er is te weinig personeel en het ziekte-

verzuimm is aanzienlijk. In een dergelijke situatie leidt het vragen van extra inspanningen voor 

hett realiseren van veranderingen tot het gevoel dat er onvoldoende tijd beschikbaar is om te 

werkenn aan verbeteringen en veranderingen. 

Eenn derde kwestie is dat zeventig procent van de mensen negatief oordeelt over het creëren 
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vann betrokkenheid bij de veranderingen. Bij de open vragen geven veel mensen aan dat 

gebrekk aan draagvlak voor de veranderingen een belemmering vormt. Deze resultaten geven 

aann dat medewerkers weinig inbreng hebben in de veranderingen, dat er weinig aandacht is 

voorr hun ideeën, dat er geen steun is voor veranderingen en dat tegenstrijdige belangen of 

hett ontbreken van eensgezindheid over veranderingen leidt tot stagnatie. Naar mijn idee 

hangenn deze resultaten samen met eerder genoemde problemen. Veel opmerkingen die aangeven 

datt er onvoldoende draagvlak is voor de veranderingen gaan ook over de wijze van sturing. 

Mensenn vinden dat het managementteam onvoldoende aandacht besteedt aan het creëren van 

betrokkenheid.. Mede daardoor is er gebrek aan draagvlak. Weinig aandacht voor het creëren 

vann betrokkenheid maakt ook dat mensen de doelen van de veranderingen niet helder vinden. 

Dee gerichtheid op eigen belangen en belangen van de afdeling is te begrijpen als er geen 

gezamenlijkk beeld van de veranderingen en de aanpak bestaat. 

Dee antwoorden op de open vraag naar succesvoorwaarden zijn ongeveer gespiegeld aan de 

belangrijkstee problemen. De meeste antwoorden gaan over draagvlak creëren. Mensen geven 

aann dat het nodig is om met de hele organisatie aan de slag te gaan om werkelijk verandering 

tee realiseren. Betere communicatie is eveneens nodig. Het gaat daarbij vooral om communicatie 

overr de doelen en de aanpak van de verandering. Er moet meer duidelijkheid en openheid 

komenn over wat er speelt bij de jeugdinrichting, waarom zaken anders moeten en hoe gaat 

wordenn veranderd. Opmerkingen over betere sturing en begeleiding hebben vooral betrekking 

opp het handelen van het managementteam. De antwoorden op de vraag over communicatie 

duidenn niet alleen op onduidelijke communicatie, maar ook op verstoorde relaties binnen de 

inrichting.. Meer naar elkaar luisteren, werken aan openheid en eerlijkheid en het nastreven 

vann gezamenlijkheid vraagt een grote inspanning van het managementteam en de unitleiders. 

Datt geldt ook voor het creëren van draagvlak en het verbeteren van de wijze van sturing. De vraag 

iss of er in de huidige situatie voldoende mogelijkheden bestaan om de gesignaleerde problemen 

aann te pakken. 

Dezee resultaten overziend lijk t mij een belangrijke vraag voor de leden van het management-

teamm of zij zichzelf in staat achten de negatieve stroom waarin de inrichting zich bevindt 

tee keren en onder welke condities dat mogelijk wordt. Het realiseren van veranderingen en 

verbeteringenn is niet mogelijk als mensen niet weten wat de bedoeling is. Slechte informatie-

voorzieningg en communicatie dragen bij aan onduidelijkheid over de doelen en aanpak. 

Dee sturing en begeleiding van de veranderingen door leden van het managementteam onder-

vindenn veel kritiek. De beoordeling van het tijdsverloop roept de vraag op of het niet rustiger 

kan.. Andere vragen zijn bijvoorbeeld hoe spanningen kunnen verminderen en op welke 

manierr meer mensen kunnen worden betrokken bij de veranderingen. 

PerspectievenPerspectieven van managementteam, unitleiders en medewerkers 

Hett managementteam oordeelt het meest positief over Stichting Ottho Gerard Heldring en over 

dee veranderingen. Het relatief positieve beeld van het managementteam over de veranderingen 

iss deels te begrijpen als een beoordeling van de eigen inspanningen. De unitleiders oordelen 

anderss over de stichting en de verandering. Zij zijn het meest negatief over jeugdinrichting, 

waarschijnlijkk doordat zij dagelijks worden aangesproken op de problemen die spelen. Over de 

aanpakk van het veranderingsproces oordelen de unitleiders en de medewerkers het meest 
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negatief.. Vanuit hun rol is dat begrijpelijk. Unitleiders en medewerkers moeten veranderingen 

invoerenn en realiseren die zij niet begrijpen en waar zij weinig voeling mee hebben. 

Opp de zes aspecten die betrekking hebben op Stichting Ottho Gerard Heldring als organisatie 

zijnn de grootste verschillen telkens vijfentwintig procent of meer. De meeste verschillen zijn 

beduidendd groter. Naar mijn idee zijn deze verschillen als volgt te begrijpen. Alle leden van 

hett managementteam hebben een helder beeld van de doelen en strategie van de stichting. 

Bijj  medewerkers is dat de helft. Vrijwel alle unitleiders geven aan dat de doelen en strategie 

onduidelijkk zijn. Mogelijk volgt dat uit het feit dat zij weten dat in het jaarplan herbezinning 

alss onderwerp is genoemd, maar dat dat daarna niet verder is uitgewerkt. Daardoor kan 

onzekerheidd ontstaan over bijvoorbeeld de vraag hoe behandeling in de toekomst eruit gaat 

zienn en welke mogelijkheden blijven bestaan. Mogelijk heeft het managementteam daar al 

well  een beeld van. Het aspect structuur is voor iedereen een punt van zorg, maar minder 

voorr het managementteam dat meer zicht heeft op de achtergronden van regels, procedures 

enn besluiten. Met de cultuur en het leidinggeven gaat het volgens het managementteam goed, 

maarr volgens de helft unitleiding en medewerkers niet. Mogelijk volgt de positieve score van het 

managementteamm uit een vergelijking met de situatie in het verleden. Dan is een verbetering 

zichtbaar.. Unitleiders en medewerkers kijken misschien vooral naar de huidige situatie en 

zijnn daardoor negatiever. Het managementteam en de medewerkers zijn redelijk positief over 

behandelplannen.. Het managementteam is dat vanuit een beleidsoogpunt en ziet de behandel-

plannenn als belangrijk middel om de behandeling van jongeren te structureren. Medewerkers 

bezienn de plannen vanuit een gebruikersoogpunt en geven aan dat de behandelplannen 

bruikbaarr zijn in de uitvoering van hun werk. De unitleiders zijn verantwoordelijk voor de 

kwaliteitt en uitvoering van de behandelplannen en zij zien daar problemen. Door de hoge 

werkdrukk en door onvoldoende afstemming met verschillende disciplines gaat onvoldoende 

aandachtt uit naar de kwaliteit en uitvoering van de behandelplannen. Over het werk zijn alle leden 

vann het managementteam tevreden. De unitleiding ervaart in de huidige situatie de grootste 

problemenn rond het werk. Voor medewerkers zijn die problemen minder groot. De positieve 

boordelingg van de onderlinge verhoudingen door het managementteam verbaast mij enigszins. 

Dee resultaten geven aan dat mensen erg zijn gericht op hun eigen belang en op het belang 

vann hun afdelingen. Ook in gesprekken met leden van het managementteam werd dat aan-

gegeven.. Mogelijk dat de positieve score ook hier is ontstaan door vergelijking met de slechtere 

situatiee in het verleden. 

Bijj  zes van de tien aspecten die betrekking hebben op de veranderingen bij de jeugd-

inrichtingg zijn de grootste verschillen tenminste vijfentwintig procent. Vier van die zes verschillen 

zijnn beduidend groter. De doelen en aanpak van de veranderingen zijn voor vrijwel alle unit-

leiderss en medewerkers onduidelijk. Het managementteam scoort iets minder laag op dit 

aspect,, maar een negatief oordeel door vijfenzestig procent van het managementteam betekent 

datt vier van de zes leden van het managementteam geen helder beeld hebben van de doelen 

enn aanpak van de veranderingen. De twee leden van het managementteam die dat wel hebben 

zijnn onder andere bezig met het verbeteren van de communicatie. Dit is een verontrustende 

bevindingg en naar mijn idee raakt deze aan de kern van de problemen bij de jeugdinrichting. 

Eenvoudigg gezegd betekent dit resultaat dat vrijwel niemand weet wat de bedoeling is van de 

veranderingen,, medewerkers niet, unitleiders niet en ook de meeste leden van het management-
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teamm niet. Het verschil in scores is te verklaren als een positieve beoordeling van de eigen 

inzett door twee leden van het managementteam, maar het verschil is niet groot genoeg om 

tee spreken van een voorsprong van het managementteam. Werken met computers wordt het 

meestt positief beoordeeld door het managementteam, terwijl ongeveer de helft van de unit-

leiderss en medewerkers daar negatief over oordeelt. Het verschil heeft waarschijnlijk te maken 

mett het soort werk dat op de computer wordt gedaan en met het feit dat het management-

teamm al langer op computers werkt dan de unitleiders en de medewerkers. De helft van het 

managementteamm is positief over de informatievoorziening over de veranderingen. 

Unitleiderss en medewerkers zijn overwegend negatief. Het managementteam beoordeelt zijn 

eigenn informatievoorziening en is daardoor positiever dan de unitleiders en de medewerkers. 

Tegelijkk heeft het managementteam ook kritiek op de eigen informatievoorziening. Mede 

daaromm is het verbeteren van de communicatie een aandachtspunt. Bijna het hele management-

teamm is positief over het creëren van betrokkenheid, terwijl driekwart van de unitleiders en de 

medewerkerss hier negatief over is. Naar mijn idee geeft dat aan dat het managementteam zijn 

eigenn aanpak steunt en vindt dat er voldoende ruimte is voor de unitleiding en de medewerkers. 

Diee mening wordt door anderen in de inrichting niet gedeeld. De beoordeling van de rol van 

hett managementteam in de veranderingen laat zien dat alle unitleiders en zestig procent van 

dee medewerkers kritiek hebben op de rol van de verandermanagers. Twee van de zes leden 

vann het managementteam zijn negatief over dit aspect. Waarschijnlijk betreft het hier kritiek 

opp collega's. Naar mijn idee is het meest zorgwekkend dat alle unitleiders het opereren van 

hett managementteam afkeuren. Kijkend naar de inhoud van de stellingen bij dit aspect betekent 

ditt resultaat dat de unitleiders geen vertrouwen in het managementteam hebben, dat zij de 

sturingg en begeleiding van de veranderingen slecht vinden, dat zij het managementteam niet 

geschiktt achten voor hun taken en dat zij vinden dat het team slecht communiceert over de 

veranderingen.. Het laatste aspect waarop de beoordelingen van de drie groepen verschillen 

iss de verwachting van de uitkomst van de veranderingen. Het hele managementteam is daar 

positieff  over. De unitleiders en de medewerkers zijn dat minder positief, maar de score op dit 

aspectt is voor beide groepen rond de zeventig procent. Dat betekent dat er volgens het hele 

managementteamm uitzicht is op verbetering. Veel unitleiders en medewerkers vinden dat ook. 

Voorr twaalf van de veertien aspecten verschillen de beoordelingen van het management-

team,, de unitleiders en de medewerkers. In de meeste gevallen zijn die verschillen behoorlijk. 

Dee verschillen houden verband met de rol en positie van de groepen in het veranderings-

proces.. Naar mijn idee zijn de beoordelingen van twee aspecten het belangrijkst. Daarbij gaat 

hett om het perspectief van het managementteam en van de unitleiders. Hun perspectieven 

zijnn niet zichtbaar in algemene beeld dat door verschil in aantal vooral weergeeft hoe mede-

werkerss kijken. De uitsplitsing van de resultaten laat zien dat vier van de zes leden van het 

managementteamm en vrijwel alle unitleiders geen helder beeld hebben van de doelen en 

aanpakk van de veranderingen. Bovendien oordelen alle unitleiders negatief over de rol van 

hett managementteam in de veranderingen. Daarmee uiten zij sterke kritiek op de top van de 

organisatiee die veranderingen stuurt en begeleidt. Een belangrijke opgave lijk t mij daarom 

hett verbeteren van de verhouding tussen het managementteam en de unitleiders. 
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DeDe gevolgde aanpak bij de invoering van de veranderingen 

Dee aanpak van de veranderingen karakteriseer ik volgens kenmerken van de ontwerpbenadering 

enn de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen toegelicht en globaal 

uitgewerktt in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of de verschillende kenmerken 

zijnn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens een ontwikkelbenadering. Daarna 

lichtt ik toe waarom ik voor Stichting Ottho Gerard Heldring tot een bepaalde karakterisering 

komm en bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering van de aanpak 

iss gebaseerd op schriftelijke informatie over de veranderingen en informatie uit de gesprekken. 

Dee effectiviteit van de aanpak bepaal ik aan de hand van de oordelen over het veranderings-

proces. . 

Hett managementteam ziet Stichting Ottho Gerard Heldring vooral als een bron van 

tekortkomingen.. De problemen zijn bekend en door het managementteam geïnventariseerd. 

Inn het jaarplan is uitgewerkt wat de belangrijkste problemen zijn en welke acties nodig zijn 

omm deze problemen op te lossen. Hoewel niet is gedefinieerd wie deze acties onderneemt en 

opp welk tijdstip dat gebeurt, is duidelijk de kennis en ervaring van personeel daarvoor van 

ondergeschiktt belang zijn. Het merendeel van de actiepunten is gericht op de leden van 

managementteam,, die eventueel samen met hun unitleiders aan de slag kunnen met het realiseren 

Kenmer kk Ontwerpbenaderin g Ontwikkelbenaderin g 

Adviseu rr  Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisaiieontwerpp organisatie eigen kennis gebruiken 

Tabell  7.7 De aanpak van veranderinge n bi j Stichtin g Otth o Gerard Heldrin g 
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vann verbeteringen en veranderingen. Toch neem ik bij het kenmerk 'visie op organisaties' een 

middenpositiee in. Ik zou de leden van het managementteam onrecht doen door de indruk te 

wekkenn dat zij geen waardering hebben voor de kennis en ervaring van de unitleiders en 

medewerkerss die bij de inrichting werken. Zij hebben ook niet het idee dat veranderingen 

kunnenn worden gerealiseerd zonder die kennis en ervaring. Overigens is opleiding en scholing 

well  nodig, om de kennis van mensen op peil te houden. Daarbij slaat het managementteam 

zichzelff  niet over. Het einddoel van de veranderingen is betrekkelijk abstract en open. 

Thema'ss zijn gedefinieerd net als bijbehorende doelstellingen. Echter, deze doelstellingen zijn 

niett concreet. Vergroten van de kwaliteit van personeel is bijvoorbeeld een doelstelling, maar er 

iss niet helder uitgewerkt hoe aan opleiding van medewerkers of de kwaliteiten van leiding-

gevendenn wordt gewerkt. Wel is aangegeven dat verbetering ten opzichte van de huidige situatie 

nodigg is. Een redelijk stabiele eindsituatie maakt deel uit van het toekomstbeeld, hoewel niet 

bekendd is hoe die eindsituatie eruit moet zien. Er is een sterke behoefte aan rust en stabiliteit. 

Tegelijkk staan tal van verbeteractiviteiten op de agenda waar nog zeker twee tot drie jaar voor 

nodigg zijn. Het kenmerk 'methode en werkwijze' karakteriseer ik niet. Het werken met een 

jaarplann zou als standaard en algemeen kunnen worden getypeerd en de uitvoering van de 

plannenn als afhankelijk van de gebeurtenissen in het jaar. Echter, een methode of een werkwijze 

voorr het realiseren van veranderingen ontbreekt. De thema's voor verbetering en verandering 

zijnn benoemd, maar verder is niet bepaald wie welke actie onderneemt om gedurende het 

jaarr tot uitvoering van de plannen te komen. Het verbeteren van de communicatie is daarvan 

eenn voorbeeld. Twee leden van het managementteam zijn daar 'mee bezig'. Dat betekent dat 

zijj  erover nadenken en dat het in het overleg van het managementteam aan de orde is geweest. 

Err wordt verder niet uitgewerkt hoe verbetering van de communicatie gaat worden gerealiseerd. 

Problemenn of thema's worden wel onderkend, maar vervolgens blijven nadere concretisering 

enn actie uit. 

Dee besturing van de veranderingen is een taak van het managementteam. Het team neemt 

hett initiatief voor de veranderingen en benoemt aandachtspunten. De coördinatie in de zin 

vann opname in jaarplannen is ook een taak van het managementteam. Een taak van de directeur 

iss om het overzicht te behouden. Voorheen was er geen sprake van monitoring of controle op 

dee uitvoering van de plannen. De waarnemend directeur probeert daar verandering in te 

brengen,, maar haar positie en de onduidelijke toekomst maken dat lastig. In overleg van het 

managementteamm komen thema's aan de orde, maar voor de meeste zaken bestaat geen 

planning.. Er wordt niet systematisch gekeken of dingen ook gebeuren. De vormgeving van 

dee veranderingen is toegewezen aan het managementteam, dat met de unitleiders overlegt 

overr de concrete invulling in de eenheden. In die zin is er sprake van invoering in de bestaande 

organisatie.. Echter, omdat de unitleiders en de medewerkers zich nauwelijks bezighouden 

mett veranderingen, houd ik het toch op vormgeving volgens de ontwerpbenadering. De basis 

voorr besluiten is afhankelijk van het onderwerp. Besluiten over veranderingen die extern 

wordenn ingegeven verlopen rationeel. Vaak gaat het om beleid van Justitie dat jeugdinrichtingen 

moetenn uitvoeren, zoals het realiseren van de standaard groepsgrootte. Interne en op eigen 

ontwikkelingg gerichte veranderingen kennen een politiekere besluitvorming. Het bereiken 

vann overeenstemming binnen het managementteam en eventueel acceptatie door de unitleiders 

zijnn dan belangrijk. Het managementteam is zich ook bewust van de druk die veranderingen op 
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personeell  leggen en dat is een reden dat rust wordt nagestreefd. Conflicten komen geregeld 

voorr zowel binnen het managementteam als tussen het managementteam en de unitleiders. 

Overlegg en onderhandeling volgen dan om standpunten bij elkaar te brengen en tot een 

oplossingg te komen. Sommige conflicten worden niet opgelost. Mede daardoor is het bepalen 

vann gemeenschappelijke doelen een moeizaam verhaal. Het niet (kunnen) oplossen van 

bepaaldee conflicten zie ik als een vorm van negeren. 

Dee invoering van veranderingen en verbeteringen gaat geleidelijk. Bijsturing vindt plaats, maar 

niett zozeer omdat daar ruimte voor is gecreëerd. Gerichte sturing is lastig en de onduidelijke 

situatiee zorgt regelmatig voor wijziging van plannen. Er zijn geen fasen of stappen onder-

scheidenn voor de verbeteringen en veranderingen. Participatie is er weinig. Er is geen sprake 

vann herontwerp, maar wel van een managementteam dat zelf kaders bepaalt en een centrale 

roll  speelt in proces. De dingen die gebeuren, gebeuren op initiatief van het managementteam. 

Unitleiderss krijgen verantwoordelijkheden voor bepaalde activiteiten en medewerkers wordt 

gevraagdd mee te denken, bijvoorbeeld over het oplossen van de roosterproblematiek. 

Daaromm kom ik tot gemengde karakterisering bij participatie. De rol van de adviseur is niet 

vann toepassing. In het kader van de fusie is een adviseur aangetrokken en die opereert als 

expert.. De fusie is echter geen onderwerp van dit onderzoek. De overige veranderingen worden 

doorr het managementteam aangestuurd, zonder een adviseur. 

Tabell  7.7 en de toelichting overziend is het moeilijk om te concluderen volgens welke aanpak 

dee veranderingen worden ingevoerd. Er lijk t sprake te zijn van een gemengde benadering, 

omdatt zowel kenmerken van de ontwerpbenadering als van de ontwikkelbenadering voorkomen. 

Aann de keuzes die het managementteam maakt als het gaat om de aanpak van veranderingen, 

valtt op dat die vooral bij de ontwerpbenadering aansluiten. Wanneer ik kenmerken van de 

ontwikkelbenaderingg zie, zijn die min of meer toevallig zo ontstaan. Echter, aangezien een 

duidelijkk plan, methode of werkwijze ontbreekt, kan ik moeilijk bepalen welke benadering 

wordtt gehanteerd. Mij n conclusie is dat de veranderingen bij Stichting Ottho Gerard 

Heldringg zonder heldere benadering worden ingevoerd. Er zijn beleidsonderwerpen, verbetering 

enn ontwikkeling komen aan de orde tijdens vergaderingen van het managementteam, ook 

mett de unitleiders wordt erover gesproken, maar een duidelijke aanpak lijk t te ontbreken. 

Dee hierboven besproken resultaten sluiten aan bij deze conclusie. De scores op het aspect 

'doelenn en aanpak' lieten zien dat het managementteam en de unitleiders geen helder en een-

duidigg beeld hebben van de bedoeling van de veranderingen en van de wijze van realiseren. 

Dee effectiviteit van het ontbreken van een duidelijke benadering van veranderingen bepaal 

ikk in eerste instantie aan de hand van de beoordeling van de invoering door de betrokkenen. 

Overr de acht aspecten uit de vragenlijst die betrekking hebben op de invoering van de 

veranderingenn oordeelt 21% erg negatief, 52% negatief, 27% positief en 0% erg positief. 

Eenn negatief oordeel van bijna driekwart van de mensen over de invoering van de veranderingen 

ziee ik als een lage proceseffectiviteit. 

Gezienn de eerder besproken resultaten en de onduidelijke aanpak is het negatieve oordeel 

overr de invoering van veranderingen niet verwonderlijk. De kern van het probleem is naar 

mijnn idee dat het managementteam en de unitleiding zelf geen helder beeld hebben van de 

bedoelingg van de veranderingen. Dat maakt het erg lastig om veranderingen te realiseren. In het 

jaarplann heeft het managementteam bepaald wat moet gebeuren, maar een concrete aanpak 
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iss niet uitgewerkt en ik betwijfel of er overeenstemming bestaat over de inhoud van het jaar-

plan.. In die situatie is ook begrijpelijk dat de unitleiders zware kritiek hebben op de rol van 

hett managementteam bij de invoering van veranderingen. Echter, ik wil niet de indruk wekken 

datt ik alle problemen wijt aan de kwaliteiten van het managementteam en de verstoorde 

onderlingee verhoudingen tussen leidinggevenden. Er spelen meer factoren mee. De omgeving 

maaktt het de inrichting erg lastig. Vanuit het ministerie wordt een beleid gevoerd dat is 

gerichtt op schaalvergroting en kostenbesparing. Veel veranderingen uit afgelopen jaren zijn 

gevolgg van het beleid van Justitie. Het is lastig om veranderingen goed aan te pakken als dat 

beleidd telkens wijzigt of nieuwe eisen stelt. Veranderen onder constante tijdsdruk is evenmin 

eenvoudig.. Bovendien is steeds minder geld beschikbaar voor jeugdinrichtingen. Een strategie 

omm te overleven is dat inrichtingen meer plaatsen beschikbaar stellen om zo meer subsidie te 

ontvangen.. De organisatorische consequenties van het groter worden moeten de inrichtingen 

zelff  oplossen. Een fusie met een nabijgelegen inrichting kan in deze context worden begrepen. 

Fuserenn helpt de stichting met name in financiële zin. Het bestuur neemt echter geen beslissing 

overr de inrichting en besturing van de nieuwe organisatie. De ziekte van de directeur en 

lopendee gesprekken over terugkeer of vertrek spelen daarbij een belangrijke rol. Gevolg van het 

niett beslissen over een fusie is dat het huidige management aanblijft, terwijl het onwaarschijnlijk 

iss dat deze groep leidinggevenden in staat is om in deze context (zelfstandig) verbetering van 

dee situatie te realiseren. Het uitblijven van de beslissing verlamt en maakt dat belangrijke 

veranderingenn telkens worden uitgesteld. Helderheid over een fusie moet naar mijn idee 

samengaann met de start van verbeteringen in de onderlinge relaties tussen leidinggevenden 

enn op het gebied van management van veranderingen. 

7 . 66 STAPPE N I N HET SURVEY-FEEDBACKPROCE S 

Inn deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces bij Stichting 

Otthoo Gerard Heldring. Het aangepaste plan zoals beschreven in paragraaf 6.6 vormt de basis 

voorr de survey-feedback bij de stichting. Dit plan is gebaseerd op algemene aanbevelingen 

uitt de literatuur en op leerervaringen uit de twee vorige cases. Per stap geef ik eerst aan wat 

mijj  bij aanvang van deze case een goede aanpak lijkt . Vervolgens beschrijf ik voor elke stap 

hoee deze is ingevuld tijdens het onderzoeksproject bij Stichting Ottho Gerard Heldring en 

watt nieuwe leerervaringen zijn. Aan het einde van de paragraaf verwerk ik deze leerervaringen 

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

11 Afstemme n met leidinggevende n over de inrichtin g van het 
onderzoeksprojec tt  en de surve y 
(a)) met directie afstemmen over doet 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 en planning 

Bijj  Stichting Ottho Gerard Heldring vindt tijdens een aantal gesprekken afstemming plaats 

overr het doel en de aanpak van het onderzoek (zie § 7.3). Met de waarnemend directeur en 

dee unitleider Behandeling bespreek ik dat het onderzoek twee doelen heeft. Ten eerste gaat 

hett erom een beeld te krijgen van de wijze waarop mensen bij de jeugdinrichting aankijken 
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tegenn de invoering van de veranderingen. In de vragenlijst wordt gespecificeerd om welke 

veranderingenn het gaat. De eventuele fusie wordt buiten beschouwing gelaten. Wij bespreken 

ookk de mogelijkheid om een onderscheid te maken in perspectieven van het managementteam, 

dee unitleiders en de medewerkers. Ten tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de 

resultatenn te bekijken wat mogelijkheden zijn om verdere invoering van de veranderingen te 

verbeteren. . 

Dee aanpak van het onderzoek wordt uitgewerkt in een plan. De belangrijkste stappen zijn: 

besprekingg van het onderzoek met de leidinggevenden, voeren van gesprekken met diverse 

betrokkenen,, afname van de vragenlijst, bespreken van resultaten met de leidinggevenden, 

schriftelijkee rapportage en bepalen van het vervolgtraject. De bespreking van het onderzoek 

mett de leidinggevenden gebeurt in twee stappen. Terwijl ik een plan van aanpak maak, 

bespreektt de waarnemend directeur het onderzoek met de andere leden van het management-

team.. Vervolgens ontvangen alle leidinggevenden een exemplaar van het plan van aanpak. 

Datt plan bespreek ik met het managementteam aan het einde van een vergadering. Er zijn 

weinigg opmerkingen en mensen geven aan benieuwd te zijn naar de uitkomsten van het 

onderzoek.. Later die dag maak ik kennis met de unitleiders. Ook zij reageren positief op het 

onderzoek.. Tijdens het bepalen van de aanpak van het onderzoek met de waarnemend directeur 

enn de unitleider komt ook het plan voor terugkoppeling aan de orde. Het idee is om te beginnen 

mett een bijeenkomst met de directie en de unitleiders. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst 

gaann wij alle resultaten bespreken. Vervolgens schrijf ik een rapport en een samenvatting 

voorr medewerkers. Op basis van de bespreking van de resultaten en de schriftelijke rapportage 

overleggenn wij over een vervolgtraject. Ik geef aan dat bespreking van de resultaten in de een-

hedenn een manier is om met alle mensen die bijj  de inrichting werken van gedachten te wisselen 

overr de stand van zaken en over verbeteracties. Met de unitleiders bespreek ik deze mogelijk-

heidd ook. De afspraak is dat wij eerst de resultaten afwachten en dan naar het vervolgtraject 

kijken.. Daarom wordt in het plan van aanpak nog niet vastgelegd wat er na de schriftelijke 

rapportagee gebeurt. 

Dee invulling van deze eerste stap verloopt goed. Ik ben tevreden over de afstemming over het doel en de 

aanpakk van het onderzoek. In eerste instantie gebeurt dat met de waarnemend directeur en een leiding-

gevende.. Vervolgens bespreek ik het plan van aanpak met alle leden van het managementteam en met 

dee unitleiders. In de twee vorige cases Wijkt het lastig om in de beginfase van het onderzoek kennis 

tee maken met alle leidinggevenden, Nu is dat niet lastig, doordat ik kennismaking in de planning héb 

opgenomenn en presenteer als vanzelfsprekend onderdeel van het onderzoek, Stellen dat je iels nodig 

vindtt in het kader van een onderzoek levert kennelijk meer resultaten dan vragen of iets misschien 

kann en daarbij uitleggen waarom je dat belangrijk vindt. In een volgend project is deze aanpak voor 

terugkoppelingg van de resultaten aan de eenheden ook een optie. Echter, het plannen van een bijeen-

komstt met leidinggevenden is eenvoudiger dan op voorhand aangeven dat terugkoppeling van de 

resultatenn plaatsvindt volgens de in deze paragraaf omschreven stappen. Dat schrikt af in de beginfase 

vann een onderzoeksproject. Tot nu toe merk ik dat directieleden vinden dat ik veel vraag met het 

onderzoek.. Ik wil daarom niet te veel eisen stellen als het gaat om de wijze van terugkoppeling. Mijn 

ideee is dat het zal lukken om ook in de eenheden aan de stag te gaan met de resultaten als ik het nut 

daarvann duidelijk kan maken tijdens het onderzoek en met de terugkoppeling naar leidinggevenden. 
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Bi jj  Stichtin g Gttho 6erard Heldrin g bespree k ft  de mogeüjWwi d van tenigkoppeün g naar de eenheden 

all  in déze beginfas e vat) het onderzoe k Het idee spreek t de waarnemen d directeu r aalt . Zij ziet in het 

onderzoe kk een kans om de huidig e situati e in de inrichtin g aan de ord e te stelle n en naar aanleidin g 

daanrann samen met betrokkene n naar realto r 

iss  afhankelij k van de resultaten . Tijden s de eerst e kennismakin g reagere n de uniHeider s meer 

afwachtend .. Ik kan mi j dat voorstelle n en ga ervan uit dat hun houdin g verander t na de terugkoppelin g 

vann de resuttate n en de rapportage . Dan is er een concree t beeld van de uitkomste n en van de mogeüjk -

hedenn om daarme e aan de slag te gaan. Daarom heb ik ook afgesproke n om pas later in het onder -

zoekk de invullin g van het vervol g te bespreken . 

22 Verspreide n vragenlijs t 'Verandere n in organisaties ' onde r all e 
leidinggevende nn en medewerker s 
(a)) aanpassen terminologie aan situatie in de organisatie, (b) enthousiasmerende begeleidende brief van 

directie,, (c) persoonlijke verspreiding van vragenlijst door leidinggevenden. <d) invullen in werktijd 

gedurendee een periode van ongeveer twee weken 

Hett aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij de inrichting kwam 

inn de vorige paragraaf al aan de orde. De vragenlijst 'Veranderen bij Stichting Ottho Gerard 

Heldring'' begint met een introductietekst die aangeeft wat de bedoeling is van de lijst, over 

welkee veranderingen deze gaat en hoe de lijst is opgebouwd. De vragen over technologie zijn 

aangepastt zodat deze betrekking hebben op de behandelplannen en op het werken met computers. 

Naa de stellingen volgen de vier open vragen over belemmeringen, succesvoorwaarden voor 

verandering,, voorwaarden voor goede communicatie en sterke punten van de jeugdinrichting. 

Dee vragen over communicatie en sterke punten zijn opgenomen na overleg met de unitleider 

Behandeling.. Met hem bespreek ik de aanpassing van de vragenlijst. Een vraag over communicatie 

lijk tt hem goed, omdat verbetering van communicatie op het moment van het onderzoek een 

belangrijkk thema is. Een vraag over sterke punten lijk t hem goed passen bij de pogingen om 

dee negatieve stemming bij de inrichting te keren. Hij verwacht kritische uitlatingen over de 

stellingenn in de vragenlijst. Het helpt om daar sterke punten van de jeugdinrichting tegenover 

tee kunnen zetten. 

Iedereenn krijgt twee keer schriftelijke informatie over het onderzoek. Tevens is apart met 

dee leidinggevenden van gedachten gewisseld over de aanpak van het onderzoek (zie stap 1). 

Dee eerste brief die mensen ontvangen is van de waarnemend directeur. In deze brief staat wat 

hett doel van het onderzoek is, hoe het wordt uitgevoerd en door wie. De brief van de waar-

nemendd directeur geeft aan dat de jeugdinrichting het initiatief voor het onderzoek heeft 

genomenn en dat de resultaten worden gebruikt om verbetering van de huidige situatie te realiseren. 

Dee waarnemend directeur schrijft zich ervan bewust te zijn dat mensen ook tijd steken of 

hebbenn gestoken in andere lopende onderzoeken, maar dat het vragenlijstonderzoek mensen de 

kanss biedt aan te geven in welke richting verbeteringen moeten plaatsvinden. De begeleidende 

brieff  bij de vragenlijst is van mij. In die brief verwijs ik naar de brief van de waarnemend 

directeurr en herhaal ik kort de inhoud. Tevens geef ik aan wat de bedoeling is bij het invullen 

vann de vragenlijst en vraag ik mensen de lijst in een gesloten enveloppe bij hun leiding-

gevendenn in te leveren. De brief eindigt met een aankondiging dat de samenvatting van de 

resultatenn in januari wordt verspreid. 
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Naa aanpassing van de vragenlijst en het drukken van de begeleidende brieven worden 

honderdtachtigg exemplaren verspreid over de postvakjes van de leidinggevenden. Tijdens de 

besprekingg van de aanpak van het onderzoek met het managementteam en de unitleiders leek 

datt een handige manier. Unitleiders zouden de lijsten vervolgens verspreiden in hun eenheden. 

Voorr de leidinggevenden is een checklist bijgevoegd. Op die lijst staat de afgesproken procedure, 

tipss om mensen enthousiast te maken voor het invullen van de lijst en ik geef nogmaals aan 

datt een hoge respons belangrijk is. Met de checklist probeer ik leidinggevenden te onder-

steunenn bij de afname van de vragenlijst. Mensen krijgen drie weken de tijd om de vragen* 

lijstt in te vullen. Na drie weken is de respons vijfendertig procent. Tijdens de bespreking met 

leidinggevendenn (zie stap 3) wordt besloten om mensen nog een tweede kans te geven de lijst 

inn te vullen. Uiteindelijk is de respons vijfti g procent. 

Dee invulling van deze stap verloopt naar tevredenheid. De brief van de waarnemend directeur is infor-

matieff  en geeft haar betrokkenheid bij het onderzoek weer. Zij geeft aan dat mensen de kans krijgen 

omm te bepalen in welke richting verbeteringen moeten plaatsvinden, dat de mening van medewerkers 

serieuss wordt genomen en dat het de bedoeling is om met de resultaten aan de slag Ie gaan. Ook geeft 

dee waarnemend directeur aan oog te hebben voor de drukte binnen de inrichting en de tijd die mensen 

aann andere onderzoeken besteden. Dat vermindert de drukte niet, maar zij laat wet zien dat zij weet 

waarr medewerkers op de werkvloer mee bezig zijn. De aangepaste vragenlijst sluit aan bij de situatie 

bijj  de inrichting en tegelijk blijft vergelijking van de resultaten met andere cases mogelijk. De twee 

extraa open vragen leveren interessante antwoorden. Antwoorden op de vraag over communicatie kunnen 

bruikbaarr zijn voor verbetering en de antwoorden op de vraag over sterke punten kunnen bruikbaar 

zijnn om energie los te maken. Een gevoel van trots of een beeld van de kracht van een organisatie helpt 

kann mensen motiveren om zich in te zetten voor verbetering van dingen die niet .goei gaan. Voor een 

volgendee case houd ik het idee vast om bij het aanpassen van de vragenlijst te wijzen op de mogelijk-

heidd om extra open vragen toe te voegen. 

Eénn van de redenen voor de respons van vijftig procent is dat er gelijktijdig met het onderzoeksproject 

ookk een kwaliteitsonderzoek en een Arbo-onderzoek lopen. Daarnaast voert de fusiemanager 

gesprekkenn met leidinggevenden en medewerkers over de behandeivisie van de inrichting. Een tweede 

redenn is de werkdruk. Deze is het hoogst in de twee woonafdelingen. Op vrijwel alle leefeenheden is 

sprakee van onderbezetting. In dat licht is het begrijpelijk dat de respons van de woonafdelingen iets 

lagerr is dan van de andere afdelingen en de diensten. Een derde belangrijke reden is dat een aantal 

unitleiderss het invullen van de vragenlijst niet of nauwelijks heeft gestimuleerd. Mijn indruk is dat dat 

eenn vorm van protest is en dat zij niet verwachten dat het onderzoeksproject bij zal dragen aan verbetering 

vann de situatie bij de inrichting. Als het managementteam hen daarop aanspreekt, komt er alsnog een 

aantall  lijsten binnen. Gegeven deze omstandigheden denk ik dat een respons van vijftig procent meevalt. 

Onderr leidinggevenden is de respons hoger. Alle leden van het managementteam en ruim zestig procent 

vann de unitleiders vullen de vragenlijst in. Een aantal mensen vraag ik of zij niet meer terug hadden 

kunnenn krijgen. Het antwoord is telkens dat de verkregen respons het maximaal mogelijke is. 
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33 Resultate n bespreke n met de leidinggevende n en schrijve n rapportag e 
<a)) bespreken resultaten met directie en leidinggevenden, (b) schrijven rapport en samenvatting van de 

resultatenn voor medewerkers 

Dee resultaten van het onderzoek bespreek ik eerst met het managementteam en met de unit-

leiders.. In de planning is een gezamenlijke afspraak opgenomen om de eerste resultaten te 

bekijken.. Na verwerking van de vragenlijsten heb ik voor alle aspecten de resultaten van de 

stellingenn weergegeven in grafieken. In totaal zestien grafieken staat de mening van mensen over 

allee stellingen uit de vragenlijst. Tevens zijn de antwoorden op de vier open vragen uitgetypt 

enn geordend in categorieën. Van te voren informeer ik de waarnemend directeur over de 

negatievee uitkomsten. Ik geef aan dat de resultaten tegenvallen en dat ik denk dat het lastig 

iss om een positieve toon te zetten tijdens de bespreking ervan. Zij geeft aan dat dat jammer 

is,, maar dat het haar goed lijk t om met alle leidinggevenden de ernst van de situatie onder 

ogenn te zien. Uiteindelijk zijn de meeste leidinggevenden aanwezig bij de bespreking van de 

resultaten.. Een aantal unitleiders wordt persoonlijk gebeld door een lid van het management-

teamm dat hun aanwezigheid eist. Daardoor start de bespreking in een grimmige sfeer die 

gaandewegg minder gespannen wordt. 

Dee leden van het managementteam en de unitleiders reageren gelaten op de overwegend 

negatievee resultaten. Met elkaar nemen wij alle zestien grafieken door en geven wij betekenis 

aann de beoordelingen van de stellingen en aan de antwoorden op de open vragen. De resultaten 

zijnn voor vrijwel iedereen herkenbaar en worden niet ter discussie gesteld of ontkend. 

Tijdenss de bespreking van de resultaten komen ook de perspectieven van het management-

teamm en van de unitleiders op de aspecten 'doelen en aanpak' en 'rol van het managementteam' 

aann de orde. Mij n inschatting is dat het niet het juiste moment is om uitgebreid bij de betekenis 

vann deze resultaten stil te staan. Ik meld de resultaten wel, maar laat de interpretatie in het 

midden.. In plaats van aan het einde naar eerste conclusies te vragen heb ik briefjes gemaakt 

mett daarop vier vragen (zie tabel 7.8). Tijdens de bespreking orden ik per vraag de antwoorden 

opp een flip-over vel. Na afloop typ ik de antwoorden uit. Alle leidinggevenden ontvangen 

daarnaa een overzicht van hun antwoorden. 

Mett de vier vragen probeer ik vooral te bereiken dat de leidinggevenden van elkaar weten 

hoee zij over de resultaten denken. Met het gemeenschappelijk maken van de resultaten hoop ik 

eenn begin te maken met het verbeteren van de situatie bij Stichting Ottho Gerard Heldring. 

Tweee belangrijke conclusies zijn dat het managementteam zelf geen helder beeld heeft van de 

doelenn en de aanpak van de veranderingen en dat alle unitleiders negatief oordelen over de rol 

vann het managementteam bij het invoeren van veranderingen. Mijns inziens is het belangrijk 

datt de leidinggevenden met elkaar bekijken wat nodig is om op deze punten verbetering te 

realiseren.. De antwoorden op de vragen laten zien dat leidinggevenden herkennen dat dat 

nodigg is. Daarmee is een eerste stap gezet. Ik denk dat een goede volgende stap is dat het 

managementteamm en de unitleiders met elkaar bedenken hoe zij tot verbetering van de 

onderlingee verhoudingen en samenwerking komen. Externe ondersteuning lijk t mij daarbij 

raadzaam.. Daarna is het zaak de wijze van veranderen onder de loep te nemen. Bij het schrijven 

vann het rapport bieden de antwoorden ondersteuning voor de conclusies die ik trek en de 

aanbevelingg voor het realiseren van verbetering. De antwoorden geven aan dat het management-

teamm en de unitleiders de resultaten herkennen. Dat maakt het makkelijker om over de negatieve 

resultatenn te schrijven. 
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W e l kk gevoe l overheers t e t i jden s de besprek in g va n d e resul taten ? 

 Onmacht , wanhoop , onthutsin g over datgen e wat laten t al bekend was. schrik , overdonderend e somberheid , onmach t 
tee blijve n motiveren , we doen het nooi t goed . schaamte , nog erger dan ik dach t 

 Ontevredenheid , gevoe l dat de OGH in een dal zit (communicatie , duidelijkheid , regels) , er moet nog veel gebeure n 
 Twijfel : waar ben ik mee bezig? gewetensnood : overvrage n we onze mensen niet ? 
 Herkennin g van eigen beeld in de resultaten , weini g nieuws , bevestigin g van wat ik al wis t 

Watt  i s lasti g bi j he t invoere n va n verander ingen ? 

 Uitvoere n van veranderinge n waar je zelf niet voo r 100Z achte r staa t verandere n als ik zelf niet overtuig d ben van 
dee uitvoerbaarheid , veranderinge n doorvoere n die je zelf niet als verbeterin g ziet overbrugge n van de kloo f tusse n 
dee wens van de grot e groep en die van mijzelf , conflic t met eigen wensen 

 Discussie s moete n voere n over zaken die vastliggen , soms kan je niet uitlegge n wat op lang e termij n de effecte n zijn 
vann verandering , ontbreke n van direct e meerwaard e (bijvoorbeel d bi j bezuinigingen ) 

 Controlere n of zaken beklijve n (vinge r aan de pols houden) , gedul d hebben , veranderinge n die te sne l gaan en 
weini gg doortimmer d zijn 

 Terugdringe n van aanwezig e weerstand , oude zaken loslaten , dat er weini g ruimt e is voor nieuw e ideeën en 
experimente nn (bi j de OGH is alles al een keer gedaan ) 

 Inspirere n van mensen , iederee n betrekke n 

Watt  i s e e n be langr i j k e voo rwaard e voo r verbeter ing ? 

 Hand in eigen boezem steken , kritisch e aandach t voor eigen werkwijz e en verantwoordelijkheden , het goede voorbeel d geven 

 Formulere n gezamenlijk e en haalbar e doelen , gezamenlij k aan de slag . eenduidighei d over welk e kant we op willen . 

consensu ss over verbeterpunte n 
 Openheid , eerlijkheid , vertrouwen , goed omgaan met kritiek , terugkoppelin g 
 Helder e communicatie , goede onderling e en vertical e communicati e 
 Duidelijkheid , duidelij k maken dat behandelin g van jongere n vooro p staa t duidelijkhei d over 

taken-verantwoordelijkheden-bevoegdhede n n 
 Stabilitei t rust . pas op de plaats , tij d genereren , goede timing , genoeg personee l 
 Creëren van draagvlak , acceptatie , medewerker s betrekke n bi j verbeteringen , motivati e 

Watt  z i j n be langr i jk e t h e m a ' s o m m e e aan d e s la g te gaan ? 

 communicatie , helderhei d biede n over wat we bespreke n en met wie . inzich t bieden , doele n duidelij k maken , uitle g 
geven ,, prioritei t geven aan communicatie , duidelijk e doelen en veranderingsstrategi e met tijdspad , elkaar duidelij k 
makenn waar de schoe n wringt , onderling e communicati e en communicati e met medewerkers , duidelij k maken wat 
word tt  verwach t en wat men mag verwachte n 

 elkaar respectere n (afsprake n nakomen , zorgvuldig e omgang) , voorbeeldfuncti e invulle n 
 acceptati e van taken-verantwoordelijkheden-bevoegdheden . acceptati e van functie s en verantwoordelijkheden , 

acceptati ee van posities , alle leidinggevende n op één lij n krijge n 
 inventarisere n wat we in hui s hebben en wie we zijn . bepalen corporat e identit y 

 het negatiev e beeld dat heers t doorbreke n 
 stabiliseren,  werkdru k verminderen , rus t creëre n in het werk . helder e keuzes maken voo r basiszor g 
 gezamenlij k aan de slag met deze klus . mensen betrekke n en serieu s nemen in het veranderingsproce s 
 de statu s van het onderzoek , wat gaan we doen met de resultaten ? 

Tabe ll  7.8 Antwoorde n op de v rage n aan le id inggevende n n a besprek in g va n d e resu l ta te n 

Hett rapport dat ik schrijf bestaat uit vijf hoofdstukken. In de inleiding geef ik aan hoe het 

contactt tussen Stichting Ottho Gerard Heldring en de universiteit tot stand is gekomen en wat 

dee bedoeling is van het onderzoek. Dan schets ik de veranderingen die bij de jeugdinrichting 

spelen.. Vervolgens geef ik kort de achtergronden van het onderzoek aan. Ik bespreek niet alle 

resultaten,, maar ga in op vier aspecten: het werk bij de inrichting, de doelen en aanpak van 

dee veranderingen, de rol van het managementteam en de rol van de unitleiders. De grafieken 

diee bij deze aspecten horen licht ik uitgebreid toe. Ook bespreek ik de categorieën waarin ik 
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dee antwoorden op de open vragen heb ingedeeld. De overige grafieken zijn opgenomen in 

eenn bijlage, net als de uitgetypte antwoorden op de open vragen. Het rappor t sluit ik af met 

eenn conclusie en een aanbeveling. Zoals aangegeven zie ik verbetering van de verhoudingen 

enn de samenwerking tussen leidinggevenden als vertrekpun t voor  verbeteringen bij  Stichting 

Otth oo Gerard Heldring . Voor  medewerkers schrij f ik een aparte samenvatting. Daarin is de 

aanbevelingg opgenomen dat leidinggevenden eerst met elkaar  aan de slag gaan om daarna 

beterr  in staat te zijn veranderingen bij  de jeugdinrichtin g te realiseren. 

Hett  rappor t bied ik aan de waarnemend directeur  aan. Vervolgens bespreek ik het met 

haarr  en met de unitleider  Behandeling, waarmee eerder  ook de aanpak van het onderzoek 

werdd besproken. Beiden geven aan dat de inhoud van het rappor t herkenbaar  is. Zi j  delen de 

conclusiee en aanbeveling. Wat verder  gaat gebeuren met het rappor t of naar  aanleiding van 

dee resultaten is nog niet duidelijk . De waarnemend directeur  wil daar  eerst over  nadenken en 

mett  anderen over  overleggen. Gezien de inhoud besluiten wij  dat het rappor t vertrouwelij k 

moett  zijn. De resultaten liggen gevoelig, vooral omdat deze duidelij k over  het managementteam 

enn de unitleiders gaan. Het zou niet bijdragen aan verbetering van de situatie bij  de inrichtin g 

wanneerr  de resultaten uitgebreid bekend worden gemaakt. Eerder  leidt dat tot verslechtering 

vann de situatie en versterking van het toch al negatieve beeld dat medewerkers van de inrichtin g 

hebben.. Medewerkers kunnen in de samenvatting wel lezen dat de verhouding en samen-

werkin gg tussen leidinggevenden verbetering behoeft en dat een aanbeveling is daar  eerst mee 

aann de slag te gaan. Met de waarnemend directeur  spreek ik af dat wij  over  enkele weken contact 

hebbenn over  eventuele vervolgacties. 

Doorr  de resultaten mei de leidinggevenden te bespreken voor  ik het rapport schrijf , krijgen zij  alvast 

eenn idee van de inhoud ervan. Dat maakt bet lezen makkelijker  en het rapport meer  herkenbaar. In het 

rapportt  geef ik aan wat naar  mijn idee de belangrijkste resultaten zijn. Daarom bespreek ik een 

beperktt  aantal aspecten. In het rapport doe ik de suggestie om leidinggevenden allereerst onderling 

tete laten bekijken hoe zij  hun samenwerking kunnen aanpakken. Met de vier  vragen tijdens de bespreking 

vann de resultaten en het uitwerken van de antwoorden op papier  maak ik de reacties op de uitkomsten 

gemeenschappelijkk  en wil ik zorgen dat deze bespreekbaar  worden. Tijdens de bijeenkomst lukt dat en 

wordtt  een eerste stap gezet. Ik heb geen zicht op wat later  gebeurt. In ieder  geval is tijdens de bijeen-

komstt  een voorbeeld getoond van een veilige manier  om redelijk open met elkaar  te communiceren. 

Tegelijkk  vraag ik mij  af of dat veel uithaalt. Van tevoren heb ik niet voorzien dat de bespreking op deze 

manierr  zou starten. Later  bedenk ik dat de start waarschijnlij k tekenend is voor  de onderlinge ver-

houdingenn en om die te verbeteren lijk t meer  nodig dan het uitwisselen van reacties op de uitkomsten. 

Ikk  vind het moeilijk dat ik vooral negatieve resultaten moet terugkoppelen en ik merk dat ik niet goed 

kann omgaan met de spanning die ik bemerk tussen de leidinggevenden. Hoewel het managementteam 

enn de unitleiders bekend zijn met de situatie bij  de jeugdinrichtin g merk ik dat de resultaten hard aan-

komen.. De antwoorden op de vragen die ik na afloop stel illustreren dat. De confrontatie ga ik echter 

niett  aan. Achteraf denk ik dat ik de gelatenheid en de berusting in de bevestiging dat het allemaal heel 

ergg is op confronterende wijze ter  discussie had moeten stellen. De aanvankelijke lage respons, de 

afwezigheidd van enkate unitleiders aan het tegtev^ 

teamm reageert op die afwezigheid en de antwoorden op de vragen na afloop tezamen vormen voldoende 

aanleidingg om de vraag te stellen wat er  met Stichting Ottho Gerard Heldring moet als de leiding-
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gevende nn zo denken en handelen . Ik had het managementtea m en de leidinggevende n kunne n voor -

legge nn dat zij naar mij n idee hun verantwoordelijkhei d voor het functionere n van de jeugdinrichtin g 

ontlope nn door zich zo op te stelle n of dat ik het idee heb dat zij zelf niet bij macht e zijn om de negatiev e 

situati ee te doorbreken . In plaat s daarvan ste l ik mi j neutraa t op. Eigenlij k vluch t ik dan in de ro l van de 

afstandelijk ee onderzoeke r die rapporteer t aan de leidinggevende n die verde r zelf maar moeten kijke n 

watt  zij met de uitkomste n doen . is dat uit onzekerhei d over wat er gebeur t als ik de confrontati e 

aanga?? Of is dat uit een opvattin g over mij n ro l als 'serviceverlener ' die niet onaardi g mag zijn en geen 

naree dinge n hoor t te zeggen? Een derde mogelijkhei d is dat ik niet goed weet hoe ik het doel van de 

survey-feedbac kk om gezamenlij k aan verbeterin g te werke n moet combinere n met de uitkomsten . Het 

leidinggevende nn en medewerker s gezamenlij k werke n aan verbeterin g lijk t mi j namelij k lasti g in de 

huidig ee situatie . Naar mij n idee is het van belang dat het managementtea m en de unitleider s eerst zelf 

aann de slag gaan met een aantal vraagstukken . 

Bijj  het schrijve n van het rappor t merk ik dat het help t dat ik eerst de resultate n heb besproke n met de 

leidinggevenden .. Tijden s die besprekin g heb ik een beeld gekrege n van de kern van de problematie k 

binne nn de jeugdinrichtin g en daarom kies ik ervoo r om niet alle resultate n te bepreken . Mede door het 

stelle nn van de vier vragen na afloo p van de besprekin g weet ik dat het managementtea m en de unitleider s 

mij nn bezorgdhei d over de resultate n delen . Dat help t bi j het bepalen van de toonzettin g van het rapport . 

Ookk in het rappor t ga ik een echte confrontati e uit de weg. Wel stel ik dat vertrekpun t voor verbeterin g 

iss  dat het managementtea m en de unitleider s met elkaar aan de slag gaan. Doel is om te werke n aan 

dee mondeling e verhoudinge n en samenwerking . Na gezamenlijk e probleemerkennin g kunne n beide 

groepe nn bepalen wie welk deel van een oplossin g voor zijn rekenin g neemt . Bij de besprekin g van het 

rappor tt  met de waarnemen d directeu r en de unKleide r Behandelin g ste l ik mi j opnieu w afstandelij k op. 

Zijj  geven aan dat de conclusi e en aanbevelin g herkenbaa r zijn . maar de consequentie s ervan blijve n 

onduidelijk .. Daar gaan zij over denken . Het idee is om het advies van de fusiemanage r af te wachten . 

Wanneerr  helderhei d bestaa t over de besturin g en de organisatiestructuu r kan gerich t aan de slag worde n 

gegaann met verbeteren . Dat er wat moet gebeure n is voor iederee n duidelijk . Waarschijnlij k was dat 

voorr  het onderzoeksprojec t ook al het geval . Als er vervolgen s niet helde r word t dat er ook werkelij k 

watt  gaat gebeure n en wanneer , trek ik mi j teru g en berei d ik mij voor op de afrondin g van het onder -

zoek.. Wat het resultaa t zou zijn gewees t van een ander e opstellin g kan ik niet bepalen . Wet kan ik 

achtera ff  constatere n dat ik op deze manie r aanslui t bi j de handelswijz e in de jeugdinrichtin g in plaat s 

vann dat ik ertegen inga . Voor mijzel f leid t dat tot een vraag over het niveau van interveniëre n dat hoor t 

bi jj  een survey-feedback . De feedbac k zelf is een interventi e op organisatieniveau . Echter , het word t 

steed ss duidelijke r dat in het proce s om tot een interventi e voor een hete organisati e te komen groeps -

interventie ss en individuel e interventie s een essentiël e ro l spelen . 

44 Terugkoppelin g naar de eenhede n voorbereide n met leidinggevende n 
(a)) afstemmen plan voor  wijze van terugkoppeling met directie en leidinggevenden, (b) in overleg met 

leidinggevendenn uitwerken hoe gezamenlijke interpretatie plaatsvindt en hoe plannen voor  verbeteringen 

wordenn gemaakt 

Tijden ss de bespreking van de resultaten met het managementteam en de unitleiders staan wij 

still  bij  mogelijkheden voor  terugkoppeling. Ik geef aan dat een schriftelij k rappor t volgt en 

datt  ik voor  medewerkers een samenvatting van de resultaten maak. Het rappor t bespreek ik in 
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eerstee instantie met de waarnemend directeur en daarna wordt het verspreid onder de leiding-

gevenden.. De samenvatting wordt net als de vragenlijsten verspreid door de leidinggevenden. 

Daarnaa kunnen zij daar bijvoorbeeld in een werkoverleg aandacht aan besteden. Tijdens de 

besprekingg van de resultaten is nog niet bekend wat er na de rapportage gebeurt. Daarover 

volgtt eerst overleg met de waarnemend directeur. 

Dezee stap word t niet ingevul d bi j Stichtin g Ottho Gerard Heldring . De aard van de resultate n maakt dat 

niett  word t gekoze n voor uitgebreid e besprekin g en gezamenlijk e interpretati e in de eenheden (zie ook 

ff  7.7). De gedacht e is dat het bespreke n van ster k negatiev e resultate n niet bijdraag t aan verbeterin g 

vann de situati e bi j de inrichting . Het is niet duidelij k wat het managementtea m en de unitleider s gaan 

doenn naar aanleidin g van de uitkomste n van het onderzoek . Op zich denk He dat het goed is dat in de 

samenvattin gg staat dat de aanbevelin g is dat leidinggevende n eerst met elkaar aan de slag gaan. Het 

wass moo i gewees t als bekend was of die aanbevelin g word t uitgevoerd . De unitleider s hadden dan aan 

hunn teams kunne n aangeven wat zij zelf zouden gaan doen om verbeterin g te realiseren . Dat zou een 

voorbeel dd zijn gewees t van open communicati e en van meer duidelijkhei d geven over de aanpak van 

hett  verbeteringsproces . Na de besprekin g van de resultate n met de leidinggevende n is onvoldoend e 

aandach tt  besteed aan de terugkoppelin g naar de eenheden .. Op die bijeenkoms t was daar geen gelegenhei d 

voor .. Wel had ik in de besprekin g van het rappor t met de waarnemen d directeu r sti l kunne n staan bi j 

dee verspreidin g en besprekin g van de samenvatting . 

55 Leidinggevende n bespreke n de resultate n in hun eenhede n 
(a)) mensen interpretere n gezamenlij k de gegevens . <b) plannen maken voor verbeteringe n 

Dezee stap is nie t gezet bi j Stichtin g Ot th o Gerar d Heldr ing . 

Besprekin gg van de resultate n in de eenheden vind t niet plaats . Ook krij g ik de indru k dat leiding -

gevende nn onderlin g geen aandach t meer bestede n aan de resultate n (zie § 7.7).. Dat is een teleurstelling , 

wantt  mensen zijn uitgenodig d om hun menin g te geven over de stand van zaken en vervolgen s gebeur t daar 

niet ss  mee. Het managementtea m en de unitleider s lijke n niet in staat om de gesignaleerd e probleme n 

opp te lossen , althan s niet op dat moment . Gegeven de uitkomste n van het onderzoe k denk ik dat het 

niett  zinvo l is om in de eenhede n aan de slag te gaan. Wel kunne n leidinggevende n aangeven wat zij 

zelff  gaan doen , maar dat is nog niet duidelijk . Bij de vorig e stap vermel d ik al dat ik niet aan de orde ste l 

watt  de consequentie s zijn van het niet bespreke n van de resultate n of de samenvattin g in de eenheden . 

Terugkijken dd valt mi j op dat in deze afrondin g van de survey-feedbac k een weerspiegelin g is te zien 

vann wat naar mij n idee het belangrijkst e knelpun t is bi j de jeugdinrichting . Blokkade s tusse n en ook 

binne nn de verschillend e niveau s belemmere n uitwisselin g van ideeën over de situati e en over 

oplossingen .. Diezelfd e blokkade s maken dat de survey-feedbac k stagneer t en niet kan bijdrage n aan 

hett  veranderingsproces . 

Aangepas tt  plan voo r de volgend e case 
Dezee case levert geen leerervaringen die tot een ingrijpende aanpassing leiden van het plan 

voorr inrichting van de survey-feedback. De eerste drie stappen zijn volgens plan uitgevoerd 
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enn dat leidt tot tevredenheid. De vierde en vijfde stap zijn niet uitgevoerd zoals gepland. 

Dee belangrijkste reden daarvoor is dat de resultaten aangeven dat het managementteam en 

dee unitleiders eerst met elkaar naar hun samenwerking en de onderlinge verhoudingen moeten 

gaann kijken. Op zich denk ik dat het stappenplan goed is. Voor de volgende case volg ik daarom 

opnieuww het plan zoals weergegeven in paragraaf 6.6. Drie aanvullingen daarop zijn dat de 

mogelijkheidd tot het toevoegen van open vragen onder de aandacht kan worden gebracht bij 

aanpassingg van de vragenlijst, dat het vragen naar reacties op de resultaten tijdens de bespreking 

mett leidinggevenden zinvolle informatie oplevert en dat het goed is met leidinggevenden stil 

tee staan bij het bespreken van de samenvatting in de eenheden. Deze aanvullingen verwerk 

ikk als aandachtspunten in het bestaande stappenplan. 

Eenn belangrijke leerervaring die niet direct te verwerken is in het stappenplan betreft mijn opstelling 

naarr leidinggevenden bij de bespreking van de resultaten, Ik constateer dat ik confrontaties uit de weg 

gaa als het gaat om het benoemen van sterk negatieve resultaten, het signaleren van gespannen 

verhoudingenn en het wijzen op de consequenties van het niet invullen van de laatste stap in het 

feedbackproces.. Wat daar in deze case precies de achtergrond van is. kan ik moeilijk bepalen. Wet 

vindd ik dal ik daar over moet nadenken en mij moet afvragen of ik het aangaan van confrontaties kan 

verwerkenn in het stappenplan. Een complicerende factor is dat ïk het vermijden van de confrontatie 

herkenn uit andere cases en mij tegelijkertijd realiseer dat in deze case sprake is van een bijzondere 

situatie.mm andere cases ^̂ 

Inn deze case speelt mee dat ik mij afvraag of sunray f̂eédback wel een geschikte interventie is gezien 

dee problemen w l a r d e^ 

samértwe!*in|kk g e s ^̂  

veranderingsprocess bij 1 ^^ 

feedbackk en zijn niet op te tossen door in eenheden oror verbetermögeiqkhedén te praten. Anderzijds 

denkk ik dat de survey-feedback deze problemen heeft blootgelegd en meer had kunnen bijdragen dan 

nuu het geval is, Van mijn kant was dan een minder afstandelijke en meer confronterende opstelling 

nodigg geweest. Of dat vervolgens werkelijk tot actie had geleid, blijft moeilijk te bepalen. 

7.77 AFRONDIN G VA N DE SAMENWERKIN G 

Inn februari heb ik een afspraak met de waarnemend directeur over de vraag hoe Stichting 

Otthoo Gerard Heldring verder kan gaan met de resultaten van het onderzoek. Ik wil graag 

wetenn of er reacties zijn gekomen op het rapport en op de samenvatting, wat voor vervolg-

actiess de waarnemend directeur voor zich ziet en of er al nieuws is over de fusie. De waarnemend 

directeurr geeft aan dat er nog weinig reacties zijn gekomen op het rapport en de samenvatting. 

Beginn maart staat een bespreking van het rapport met de leden van het managementteam en 

dee unitleiders op de agenda. De vraag zal zijn wat er verder moet gebeuren. De waarnemend 

directeurr geeft aan dat zij de negatieve resultaten verwachtte en dat het goed is dat deze op 

papierr staan. Voor haar is nu een vraagstuk hoe zij met het managementteam en de unitleiders 

aann de slag kan met het vinden van een oplossing. Binnen het managementteam verschillen 

mensenn van mening over wat de aard van het probleem is en over de oplossingsrichting. Deze 
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verschillenn bestaan ook bij de unitleiders. Dit maakt het lastig om gezamenlijk aan verbetering 

vann de situatie te gaan werken. Een bijkomend vraagstuk is hoe het verder moet met de fusie. 

Dee fusiemanager heeft een advies uitgebracht, maar het bestuur neemt nog geen beslissing. 

Dee te nemen beslissing heeft ook consequenties voor de besturingsstructuur, met name voor 

dee samenstelling van een nieuwe directie of een nieuw managementteam. Verbetering van 

hett huidige managementteam krijgt daarom weinig aandacht. De bedoeling is om na de fusie te 

komenn tot een anders samengesteld managementteam voor beide inrichtingen. Mogelijk wordt 

datt nieuwe team op korte termijn gevormd. Waarschijnlijk kan het nieuw samengestelde 

managementteamm meer bereiken als het gaat om het verbeteren van de situatie bij de inrich-

ting.. Tijdens het gesprek nemen wij een aantal scenario's door die kunnen helpen bij het 

oplossenn van de huidige vraagstukken. Het lijk t erop dat met de onderzoeksresultaten wei-

nigg zal gebeuren totdat het nieuwe managementteam is gevormd. Ter afsluiting van het 

gesprekk spreken wij de hoop uit dat het bestuur snel een beslissing neemt. 

Ikk betreur dat het onderzoek anders eindigt dan gepland. De bedoeling was om de stand van zaken bij 

dee jeugdinrichting in kaart te brengen en te kijken op welke punten verbetering mogetijk is. De resul-

tatenn vallen erg negatief uit. Ik signaleer dat het vertrekpunt voor verbetering ligt bij Het managt? 

inn het surv«y-fee#ackpr(«:es wijt ik dat voor een deel aan mijn eigen o '; 

meerr confronterende ^ 

-- mentteam en tussen het managementteam en de unif̂  ' 

Stertt i l op handen zijnde fusie clat energie wordt gestoken in het vinden van een optossi 

fusiee te formeren nieuwe managementteam kan een frisse start maken en wellicht ook de nodige 

GESPREKK OVER DE CASEBESCHRIJVIN G 

Inn oktober 2001 voer ik een gesprek met de voormalig waarnemend directeur. Zij is 

inmiddelss directeur van wat nu heet orthopedagogisch centrum Ottho Gerard Heldring. 

Naastt bovengenoemde onderwerpen komt ook de bespreking van de casebeschrijving in het 

gehelee managementteam aan de orde. Het voorstel om de beschrijving met alle leden van het 

managementteamm te bespreken komt van de directeur. Ik vind dat een zinvol idee en wil 

graagg bij die bespreking aanwezig zijn. Beide besprekingen hebben een ander karakter en 

daaromm geef ik de inhoud gescheiden weer. 

Dee directeur geeft aan dat de casebeschrijving makkelijk leest, maar dat zij het lastig vond 

omm zo ver terug te gaan in de tijd. Als wij bespreken wanneer het project speelde, blijkt dat dat 

eigenlijkk minder lang geleden is dan zij dacht. Doordat ondertussen erg veel is gebeurd, lijk t 

hett langer dan feitelijk het geval is. De directeur vergelijkt de huidige situatie met de situatie 

vann enkele jaren terug waarin het slecht lukte om verandering en verbetering te realiseren. 

Inmiddelss is op alle terreinen vooruitgang geboekt. Ter nuancering geeft de directeur aan dat 

zijj  niet vindt dat er inmiddels sprake is van een ideale situatie. Naar mijn idee is deze 
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bescheidenheidd enigszins ongepast. Trots lijk t meer op zijn plaats gezien de ontwikkelingen 

inn de afgelopen jaren. Ik schets een globaal beeld van die ontwikkelingen. 

Dee fusie met de nabijgelegen inrichting is niet doorgegaan. Op last van het ministerie is 

vervolgenss verkend of fusie met een andere nabijgelegen inrichting mogelijk was. In plaats 

daarvann heeft de inrichting zich sterk gemaakt voor een speciale status als orthopedagogisch 

centrum.. In de praktijk vervulde het die rol al, maar erkenning van het ministerie hiervoor 

enn verwerving van een speciale status als landelijk centrum voor 'de meest lastige jongeren' 

warenn nodig om de inrichting zelfstandig te laten voortbestaan. In dit kader is onder meer 

ookk de behandelmethodiek vernieuwd, is een nieuwe afdeling orthopedagogiek ontstaan, 

kreegg het Ambulatorium voor ambulante psychiatrische hulp vorm en ligt een gesloten afdeling 

inn het verschiet. Binnen het managementteam heeft verandering plaatsgevonden. De functie 

vann directeur is na lange tijd formeel ingevuld. Dit heeft geleid tot helderheid en maakte het 

mogelijkk om gericht op verandering te gaan koersen. Binnen het managementteam is een 

onderscheidd gemaakt tussen inhoudelijke sturing en uitvoering, en onderlinge relaties zijn 

verbeterd.. Er is een nieuw hoofd Behandeling en Activiteiten gekomen, van buiten de inrichting. 

Hett huidige managementteam doet regelmatig aan zelfevaluatie en laat zich begeleiden. 

Middelss opleiding en training is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de unitleiding. Er is een 

afdelingg Personeel en Organisatie opgezet. Computergebruik is inmiddels volledig onder-

steunendd aan de behandeling van jongeren. Er is een traject geweest voor verbetering van de 

communicatie.. Kortom, er is veel tijd en energie geïnvesteerd in realisatie van veranderingen. 

Iedereenn heeft daaraan bijgedragen. Het negatieve rapport naar aanleiding van mijn onderzoek 

heeftt samen met het rapport van de fusiemanager, een audit en een risico-inventarisatie 

gezorgdd voor een impuls tot werkelijk veranderen. Destijds was al bekend dat dingen echt 

anderss moesten, maar lukte het niet om beleidsvoornemens in actie om te zetten. De geboekte 

vooruitgangg had ik niet kunnen vermoeden op basis van de situatie toen. 

Verrassendd voor de directeur is vooral het verschil tussen toen en nu. De dag voor onze 

afspraakk vond een congres plaats waarop alle jeugdinrichtingen van Nederland zich presenteerden. 

OPCC Ottho Gerard Heldring viel daar duidelijk op, in die zin dat er een groep trotse en 

enthousiastee medewerkers stond die uitstraalde dat het goed gaat met de inrichting. Ten tijde 

vann het onderzoek keken mensen nog erg naar het verleden en deed de inrichting zich slechter 

voorr dan zij was. Ook op het ministerie wordt gezien dat het goed gaat. De Dienst Justitiële 

Inrichtingenn (DJI) vergelijkt inrichtingen onderling. Momenteel is het INK-model daarvoor 

dee norm, binnenkort gaan in het kader van outputsturing weer nieuwe normen gelden. 

OPCC Ottho Gerard Heldring behoort volgens de DJI tot de beste inrichtingen van Nederland. 

Opp mijn vraag wat een belangrijke leerervaring is geweest, geeft de directeur drie antwoorden. 

Tenn eerste heeft mijn onderzoek in combinatie met de andere onderzoeken het besef versterkt 

datt wat zij weet van beleid en plannen niet makkelijk is over te dragen op anderen. 

Informerenn en vertellen over veranderingen - al dan niet in eigen persoon - is onvoldoende. 

Err is meer nodig om te zorgen dat mensen in beweging komen en aan de slag gaan met realisatie. 

Tenn tweede is duidelijk geworden dat niet iedereen alles wil weten over verandering en dat 

datt misschien ook niet moet. Daarom is het nodig om keuzes te maken en gericht te kijken 

waarr groepen of personen behoefte aan hebben. Ten derde is het van groot belang om niet 
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alleenn te zeuren over wat fout gaat, maar ook te vieren wat goed gaat en trots te zijn als dingen 

zijnn bereikt. 

Tijdenss de bespreking met het hele managementteam wordt bevestigd dat er in positieve 

zinn veel is gebeurd. De meeste hiervoor genoemde veranderingen komen aan bod. Eén van de 

kernelementenn is dat er meer rust wordt genomen. Een reactieve houding van het management-

teamm heeft plaats gemaakt voor een proactieve. Dat maakt dat problemen worden voorkomen 

enn op andere manier met Justitie wordt gesproken. Rust biedt ook de gelegenheid om de 

energiee uit de organisatie te gebruiken en voorkomt dat operationele zaken te veel aandacht 

vann het managementteam opeisen. Beleid wordt inmiddels in stappen ontwikkeld en de unit-

leidingg wordt daarin betrokken. Gaandeweg begint zich een lange termijn visie te ontwikkelen. 

Eenn ander element is dat de leden van het managementteam bewust hebben gewerkt aan hun 

eigenn ontwikkeling. De komst van het hoofd Behandeling en Activiteiten heeft de samenstelling 

vann het team veranderd en dat heeft een positieve invloed op het functioneren. Zowel onder-

lingg als met de unitleiding wordt beter samengewerkt, waar een duidelijke voorbeeldfunctie 

vann uitgaat. Versterking van de leidinggevende functies is voelbaar in de organisatie en maakt 

onderr meer dat de unitleiding zich bewuster is van de eigen taken en verantwoordelijkheden. 

Eenn belangrijke indicatie van verbeteringen is dat het nieuwe lid van het managementteam 

aangeeftt in de huidige situatie weinig te herkennen van de in de casebeschrijving gesignaleerde 

problemen.. Net als de directeur geven de leden van het managementteam aan dat de situatie 

opp dit moment niet volmaakt is. Wij sluiten af met de constatering dat inmiddels wel veel 

goedd gaat en dat het juist belangrijk is om daar ook bij stil te staan. 

7.99 TERUG NAA R DE ONDERZOEKSVRAGE N 

Inn deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk sluit ik de case af door te kijken wat deze leert 

overr de onderzoeksvragen. De vier vragen zijn in dit hoofdstuk al uitgebreid aan de orde 

gekomen.. Hier geef ik per vraag de kern van de beantwoording weer. In hoofdstuk 11 worden 

dee cases met elkaar vergeleken. 

Belemmeringe nn bi j de invoerin g van de veranderinge n 
Dee overwegend negatieve uitkomsten van het onderzoek in deze case wijzen op problemen die 

tee maken hebben met de organisatie en met de aanpak en inrichting van het veranderings-

proces.. Realisatie van veranderingen en verbeteringen wordt in de eerste plaats bemoeilijkt 

doorr onduidelijkheid over de doelen en de aanpak van de veranderingen, slechte informatie-

voorzieningg en communicatie, en het handelen van het managementteam. Weinig mensen 

wetenn wat de bedoeling is van de veranderingen en hoe deze kunnen worden gerealiseerd. 

Datt wordt voor een deel veroorzaakt door de wijze van informeren en communiceren. 

Daarnaastt is sprake van verstoorde onderlinge relaties en kritiek op de manier waarop het 

managementteamm de veranderingen aanstuurt en begeleidt. Het tijdsverloop van de veranderingen 

vormtt een ander knelpunt. Er verandert te veel tegelijk gezien de werkdruk en het personeels-

tekort.. Ten slotte wordt onvoldoende aandacht besteed aan het creëren van betrokkenheid en 

iss er gebrek aan draagvlak voor veranderingen. 
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Hett handelen van het middenkader vormt een belemmering bij de invoering van veranderingen. 

Echter,, er is minder kritiek op de unitmanagers dan op het managementteam. Opvallend is de 

unaniemee kritiek van de unitmanagers op de rol van het managementteam in het veranderings-

proces.. Bovendien is de steun en inzet voor de veranderingen bij beide groepen relatief laag. 

Dezee situatie raakt de kern van de problemen bij de jeugdinrichting. 

Dee bevorderende factor is de kracht en de wil van betrokkenen om verandering en verbetering 

tee realiseren. Bovendien is het managementteam zich bewust van de problemen en wordt 

actiee ondernomen om deze op te lossen. Twee sterke punten van de jeugdinrichting zijn het 

doorzettingsvermogenn en de visie op de behandeling van de jongeren. Daaruit putten mensen 

energiee die nodig is om verder te gaan met het veranderingsproces. 

Perspectieve nn van belanghebbende n 
Hett managementteam, de unitleiders en de medewerkers denken verschillend over de jeugd-

inrichtingg en over de invoering van de veranderingen. De leden van het managementteam 

oordelenn het meest positief over de stichting en de veranderingen. De unitleiders zijn het 

meestt negatief over de stichting, waarschijnlijk omdat zij in hun dagelijkse werk telkens worden 

geconfronteerdd met de problemen die in de jeugdinrichting spelen. De unitleiders en de 

medewerkerss oordelen het meest negatief over de veranderingen. De rol en positie van deze 

tweee groepen maken dat zij veranderingen moeten realiseren waar zij weinig voeling mee 

hebben. . 

Hett uitsplitsen van de scores van de drie groepen levert verontrustende aanvullende informatie. 

Hoewell  het managementteam positiever oordeelt over de invoering van de veranderingen 

dann de unitleiders en de medewerkers, blijkt dat deze groep zelf geen duidelijk beeld heeft 

vann de doelen en aanpak van de veranderingen. De unitleiders, die de veranderingen moeten 

invoerenn in hun eenheden, hebben nog minder een beeld van de bedoeling van de veranderingen. 

All ee unitleiders oordelen negatief over het handelen van het managementteam bij de invoering 

vann veranderingen. 

Hett bespreken van de verschillende perspectieven is onderdeel van de terugkoppeling van 

dee uitkomsten. De feedback beperkt zich tot het managementteam en de unitleiders. Aan de 

ordee stellen dat tweederde van het managementteam geen beeld heeft van de doelen en de 

aanpakk van de veranderingen of dat alle unitleiders kritiek hebben op het managementteam 

betekentt een stevige confrontatie van perspectieven. Die confrontatie ga ik uit de weg, vooral 

omdatt ik niet kan overzien wat voor reacties die zou losmaken en of ik die reacties kan hanteren. 

Aanpa kk en effectivitei t van het veranderingsproce s 
Dee aanpak van de veranderingen is lastig te karakteriseren. Er is geen sprake van een ontwerp-

benaderingg of van een ontwikkelbenadering. Evenmin constateer ik een bewuste gemengde 

aanpakk of een zogenaamde pendelaanpak. Ik kom tot de conclusie dat gewerkt wordt aan 

verandering,, verbetering en ontwikkeling van de jeugdinrichting zonder heldere aanpak. 

Hett ontbreken van een heldere aanpak van veranderingen draagt er in belangrijke mate aan 

bijj  dat ruim zeventig procent van de betrokkenen negatief oordeelt over het veranderings-

proces.. Dat is een lage proceseffectiviteit. 
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Dee lage proceseffectiviteit gaat samen met een negatieve beoordeling van het handelen 

vann de verandermanagers. Er is kritiek op de wijze waarop het managementteam communiceert 

enn op de aansturing van de veranderingen. Het is niet duidelijk wat het managementteam 

wil ,, waarom dat nodig is en hoe realisatie plaatsvindt. Mensen vinden dat de aanpak die het 

managementteamm volgt niet aansluit bij wat binnen de stichting speelt. Het managementteam 

iss zich bewust van deze problemen en werkt aan verbetering. 

Survey-feedbac kk en versterkin g van de invoerin g van de veranderinge n 
Hett aangepaste stappenplan uit de vorige case vormt een werkzame basis voor de survey-

feedback.. Het lukt niet om de terugkoppeling naar de eenheden voor te bereiden en uit te 

voeren,, maar dat heeft vooral te maken met de uitkomsten van de survey. Ervaringen in deze 

casee leiden tot drie kleine aanvullingen op het stappenplan. Ten eerste is het van belang om 

tee wijzen op de mogelijkheid tot het toevoegen van extra open vragen aan de vragenlijst. 

Daarmeee vindt meer aansluiting plaats op de wensen van een organisatie en ontstaat een rijker 

beeldd van de stand van zaken. Ten tweede is het zinvol om reacties te inventariseren tijdens de 

besprekingg van de uitkomsten met leidinggevenden. Dat draagt bij aan het gemeenschappelijk 

enn bespreekbaar maken van de uitkomsten. Ten derde is het zinvol om aandacht te besteden 

aann de bespreking van de samenvatting in de eenheden. Op die manier wordt de samenvatting 

integraall  onderdeel van de terugkoppeling van de uitkomsten en het maken van plannen 

voorr verbeteringen. 

Dee bijdrage van de survey-feedback aan de veranderingen in deze case komt vooral neer 

opp het in beeld brengen van de problematische situatie bij de jeugdinrichting. De aard van 

dee resultaten maakt dat het niet mogelijk is om samen met medewerkers na te denken over 

dee vraag hoe verbetering van de situatie kan worden bereikt. Leidinggevenden moeten eerst 

mett elkaar aan de slag. Een vraag die daarmee samenhangt is of survey-feedback een geschikte 

interventiee is wanneer er sprake is van verstoorde relaties tussen leidinggevenden en een 

managementteam.. Een survey-feedback kan daarvoor geschikt zijn, bijvoorbeeld als het 

blootleggenn van dergelijke problemen wordt gevolgd door het aanpakken ervan. Daarbij is 

hett van belang de groepen te begeleiden in het opnieuw vormgeven van een samenwerkings-

relatie.. Wanneer een managementteam en leidinggevenden aan de slag willen met het verbeteren 

vann hun eigen en onderlinge functioneren, kunnen zij dat bespreken als onderdeel van de 

terugkoppelingg van de resultaten naar de eenheden. 

Bijj  bespreking van de casebeschrijving blijkt het managementteam de negatieve uitkomsten 

serieuss te hebben genomen. Het afketsen van de fusie en de benoeming van een nieuwe directeur 

maaktenn dat gericht aan de slag kon worden gegaan met verbeteren. Het managementteam 

heeftt de uitkomsten van de survey gebundeld met die van andere onderzoeken wat resulteerde 

inn een lijst met aandachtspunten. Er is onder meer geïnvesteerd in versterking van het management 

enn ontwikkeling van de leidinggevenden. Veel van de in het onderzoek gesignaleerde problemen 

zijnn enkele jaren opgelost of verminderd. 
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