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RIJKSBEHANDELINRICHTIN G G 
DEE HUNNERBER G 

JONGENSS BEHANDELE N EN DE ORGANISATI E 

VOLWASSE NN M A K E N 

INLEIDIN G G 

DitDit  hoofdstuk gaat over de veranderingen bij de Rijksbehandelinrichting voor jeugdigen 

Dee Hunnerberg. De Hunnerberg is een justitiële jeugdinrichting van het rijk waar jongens 

tussenn de twaalf en achttien jaar worden behandeld. Het doel van de inrichting is om de jongens 

tee leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren. De Hunnerberg is gestart in 1995. 

Inn 1996 vinden een zelfevaluatie en een audit plaats om het functioneren van de nieuwe 

inrichtingg te beoordelen. Mede naar aanleiding van die beoordelingen wordt in 1997 een 

organisatie-ontwikkelingsprocess in gang gezet gericht op verbetering van de organisatie. 

Hett landelijk inrichtingsbeleid van het ministerie van Justitie wordt geïntegreerd in het eigen 

ontwikkelingsproces. . 

Hett hoofdstuk begint met een schets van de jeugdinrichting en het organisatie-ontwikkelings-

process op het moment dat het onderzoek plaatsvindt. In paragraaf 8.3 beschrijf ik het eerste 

contactt en de gemaakte afspraken over samenwerking. In paragraaf 8.4 ga ik in op het beeld dat 

iss ontstaan tijdens de oriëntatie. De resultaten van de vragenlijst komen aan bod in paragraaf 8.5. 

Eerstt beschrijf ik de algemene resultaten, de antwoorden op de open vragen en de verschillen in 

perspectievenn van belanghebbenden. Vervolgens interpreteer ik de resultaten, waarbij ik ook 

aandachtt besteed aan de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak van de veranderingen. 

Dee aanpak en het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 8.6. 

Ookk besteed ik in die paragraaf aandacht aan de ontwikkeling van de onderzoeksmethode. 

Dee afronding van het onderzoek bespreek ik in paragraaf 8.7. Paragraaf 8.8 bevat een weergave 

vann het gesprek dat ik voer over de casebeschrijving, geruime tijd na afronding van de 

samenwerking.. In de afsluitende paragraaf 8.9 komt de beantwoording van de onderzoeks-

vragenn aan bod. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk staan kaders met reflecties op 

mijnn rol als onderzoeker van organisaties in verandering. 

SCHETSS VA N DE JEUGDINRICHTIN G EN DE 
VERANDERINGE N N 

Plaatsingg van jongens in een jeugdinrichting is in Nederland mogelijk na een uitspraak van 

dee kinderrechter. Er zijn opvanginrichtingen waarin jongens in voorlopige hechtenis zitten, 

eenn straf uitzitten of wachten op plaatsing in een behandelinrichting. Jongens komen in een 

behandelinrichtingg nadat een zogenaamde maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting is 
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opgelegdd en nadat zij op grond van een speciale machtiging onder toezicht zijn gesteld. 

Dee maatregel van plaatsing is een strafrechtelijke maatregel en duurt twee tot maximaal zes 

jaar.. De onder toezicht stelling is een civielrechtelijke maatregel en duurt in principe een jaar, 

maarr kan steeds met een jaar worden verlengd. Jongens met een ontwikkelstoornis worden 

inn een behandelinrichting geplaatst. Bij deze jongens is meestal ook hun opvoeding ernstig 

verwaarloosd. . 

Dee Hunnerberg is een van de vijf behandelinrichtingen van de Nederlandse overheid. 

Daarnaastt bestaan negen particuliere behandelinrichtingen. De behandelinrichtingen hebben 

alss doel jongeren te leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Ontwikkei-

stoornissenn en een verwaarloosde opvoeding zijn meestal oorzaken van het delinquent en 

afwijkendd gedrag van de jongeren. Behandeling van de ontwikkelstoornis en verbeteren van 

dee opvoedingssituatie zijn middelen om te bereiken dat de jongeren zelfstandig kunnen gaan 

functionerenn in de samenleving. Naast behandeling van de jongens besteedt De Hunnerberg 

veell  aandacht aan hun vorming en opleiding. Het streven is dat elke jongen bij het verlaten 

vann de inrichting over een diploma beschikt of over een erkend certificaat voor een beroep. 

Mett dit bewijs dat een opleiding is gevolgd kan een jongen op zoek naar werk en dat draagt 

bijj  aan zijn reïntegratie in de samenleving. 

Mett de huidige capaciteit is De Hunnerberg in staat om zestig jongeren te behandelen. 

Behandelingg vindt plaats op basis van een individueel behandelplan. De leertheorie vormt de 

basiss voor de behandeling bij de inrichting. Kern van de leertheorie is dat de jongens een 

gefaseerdee behandeling doormaken. Voor elke fase gelden specifieke leerpunten gericht op 

hett aanleren van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden en op het vergroten van zelfvertrouwen 

enn zelfinzicht. Wanneer leerpunten in voldoende mate zijn behaald, kan de jongen naar een 

volgendee fase. Voor elke jongen wordt een individueel behandelplan opgesteld, gebaseerd op 

delictanalysee en functionele analyse. Het individueel behandelplan wordt gemaakt door een 

behandelingscoördinator.. Het hoofd Vorming en Opleiding adviseert over het onderwijs-

onderdeell  van het behandelplan. Sociotherapeutisch medewerkers zijn verantwoordelijk 

voorr uitvoering van de behandelplannen in de leefgroepen. Docenten en andere medewerkers 

vann Vorming en Opleiding verzorgen de dag-, avond- en weekeindactiviteiten. Naast het volgen 

vann een opleiding in de werkplaatsen van de inrichting wordt onderwijs gegeven in algemeen 

vormendee vakken en kunnen de jongens bijvoorbeeld sporten. Hun vrije tijd brengen de jongens 

grotendeelss door in de leefgroepen. 

Hett 'product' dat de inrichting wil leveren is een goede terugkeer van de jongens in de 

maatschappij.. De trajectbenadering die daartoe moet leiden start met een verblijf in de 

Maximaall  Gesloten Afdeling en gaat via de Gesloten Afdeling naar de Open Afdeling. De 

Openn Afdeling grenst aan het door hekwerk omringd penitentiair terrein waarop de twee 

anderee afdelingen liggen. In de Open Afdeling worden de jongens begeleid in het wonen op 

kamerss en bij het afronden van hun opleiding, het lopen van een stage of hun werk. 

Bijj  De Hunnerberg werken ongeveer honderddertig mensen. Ongeveer de helft daarvan is 

alss sociotherapeutisch medewerker werkzaam bij een behandelafdeling. Bij de oprichting van 

dee jeugdinrichting in 1995 zijn behandeling en beheer van elkaar gescheiden. Op het 

momentt van het onderzoek staat de inrichting op het punt om de structuur van de organisatie 

aann te passen. In deze nieuwe structuur zijn behandeling en beheer geïntegreerd in twee 
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units.. In de ene unit zijn de Maximaal Gesloten Afdelingen en de Gesloten Afdelingen onder-

gebracht.. In de andere unit is de nieuwe Reïntegratie Afdeling gevormd. Daarin krijgt de 

Openn Afdeling een plaats, net als de trajectbegeleiders en de Afdeling Vorming en Opleiding. 

Directt onder een van de directeuren vallen de bureaus Beleidsondersteuning, 

Managementondersteuning,, Behandeling, en Behandelingsondersteuning, evenals de andere 

stafafdelingenn Medische Hulpverlening, Facilitaire Zaken, Financiële Zaken, Personeel en 

Organisatiee en Automatisering. Figuur 8.1 geeft het organigram van De Hunnerberg weer. 
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Figuurr 8.1 Organigram van Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg 

Dee leefgroepen waar de jongens wonen, vallen onder de Maximaal Gesloten Afdeling, de 

Geslotenn Afdeling of de Reïntegratie Afdeling. De sociotherapeutisch medewerkers werken in 

dee teams van die afdelingen. De trajectbegeleiders zijn ondergebracht bij de Reïntegratie 

Afdeling,, omdat de trajectbenadering uiteindelijk als doel heeft om bij te dragen aan een 

goedee reïntegratie van de jongens. Bij Vorming en Opleiding werken docenten en medewerkers 

diee de scholing en activiteiten voor de jongens verzorgen. Bij het Stafbureau Behandeling 

werkenn behandelingscoördinatoren, gespecialiseerde therapeuten en een onderzoeker. Het Bureau 
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Behandelingsondersteuningg verricht administratieve taken voor de behandelafdelingen. 

Dee psychiater, arts, tandarts en verpleegkundigen werken bij Medische Hulpverlening. 

Facilitairee Zaken omvat onder andere de bewakingsdienst en de technische dienst. De bureaus 

Beleidsondersteuningg en Managementondersteuning werken vooral voor de hele organisatie 

enn ondersteunen de directie. 

Dee Hunnerberg wordt geleid door een managementteam dat bestaat uit de algemeen 

directeurr en de beide unitdirecteuren. De algemeen directeur geeft leiding aan de unitdirecteuren 

enn aan de bureaus Beleidsondersteuning en Managementondersteuning. De beide unitdirecteuren 

gevenn leiding aan de hoofden van de behandelafdelingen en aan de hoofden van de andere 

ondersteunendee afdelingen. De unitdirecteuren zijn resultaatverantwoordelijk voor hun unit 

enn de afdelingshoofden zijn resultaatverantwoordelijk voor hun afdeling. Naast de functies 

vann directeur en afdelingshoofd kent de inrichting zogenaamde teamcoördinatoren. 

Teamcoördinatorenn hebben geen leidinggevende functie maar voeren coördinerende taken 

uit,, bijvoorbeeld in verband met roostering. De teams van de Maximaal Gesloten Afdeling, 

Geslotenn Afdeling, Reïntegratie Afdeling, Vorming en Opleiding en de bewakingsdienst hebben 

eenn teamcoördinator. 

Dee inrichting is gestart in 1995. Na een aanloopperiode van ongeveer een jaar vond een 

zelfevaluatiee plaats. Het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK, 1996) vormt de 

basiss voor de zelfevaluatie. In een audit, uitgevoerd door medewerkers van Justitie en twee 

directeurenn van andere inrichtingen, werd deze zelfevaluatie vervolgens getoetst. Het auditteam 

concludeertt dat De Hunnerberg op de goede weg is en dat in het eerste jaar de professionaliteit 

vann het primaire en secundaire proces toeneemt. Om de in gang gezette positieve beweging 

tee versterken, wijst het auditteam de inrichting op vijf samenhangende aandachtspunten: 

(1)) realistische en meetbare doelen op afdelingsniveau (2) betere integratie van behandeling 

enn beheer en meer besluitkracht op de verschillende niveaus in de organisatie, (3) duidelijkere 

afbakeningg van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om communicatie en aansturing 

tee verbeteren (4) betere afstemming tussen behandeling en het dagprogramma, (5) vergroting 

vann de zichtbaarheid van het managementteam. Het managementteam neemt deze aandachts-

puntenn serieus en start een integraal en omvangrijk organisatie-ontwikkelingsproces. 

Inn 1997 wordt gestart met het verbeteren van de afstemming tussen behandeling en het 

dagprogramma.. Het vorming- en opleidingsaanbod, de individuele behandeling en de dagelijkse 

routinee op de leefgroepen worden versterkt en meer op elkaar aangesloten. Ook werkt het 

managementteamm aan het vergroten van de eigen zichtbaarheid en worden de taken, verant-

woordelijkhedenn en bevoegdheden geïnventariseerd. Tevens beginnen in 1997 de voorbereidingen 

voorr de herinrichting van de organisatie. Door het aanpassen van de organisatiestructuur en 

daarmeee samenhangende veranderingen kunnen de gesignaleerde knelpunten werkelijk worden 

opgelost.. Overigens vinden er binnen de jeugdinrichting ook veranderingen plaats die niet 

directt met de genoemde aandachtspunten te maken hebben, maar wel met ontwikkeling van 

eenn jonge organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het aantreden van de ondernemingsraad en 

hett op orde brengen van de financiële en administratieve systemen. Bovendien moet de 

inrichtingg beleid van het ministerie uitvoeren. Voor zover mogelijk wordt dat geïntegreerd in 

hett organisatie-ontwikkelingsproces. Een voorbeeld daarvan is dat de standaard groepsgrootte 

vann tien jongens gelijktijdig wordt ingevoerd met de herinrichting van de organisatie. 
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Inn 1998 vindt verdere uitwerking van de organisatie-ontwikkeling plaats. De ontwikkeling 

vann het nieuwe organisatiemodel verloopt gelijktijdig met de uitwerking van geselecteerde 

verbeterpunten.. Het nieuwe organisatiemodel is in figuur 8.1 weergegeven. Integratie van 

behandelingg en beheer moet plaatsvinden doordat de beheersafdelingen zijn gekoppeld aan een 

directeurr van een van de behandelunits. Besluitkracht is lager in de organisatie gelegd door de 

unitdirecteurenn resultaatverantwoordelijk te maken voor hun eenheid en door de afdelings-

hoofdenn resultaatverantwoordelijk te maken voor hun afdeling. Verantwoordelijkheid voor 

outputt en resultaten wordt middels contractmanagement gerealiseerd. In afdelingsplannen 

zijnn de doelstelling van de afdelingen vastgelegd, de beleidsvoornemens, de succesfactoren en 

dee benodigde personele inzet en middelen. Na inventarisatie van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkhedenn is een matrix gemaakt. Deze matrix geeft aan wat wordt verwacht van 

dee leidinggevenden van de nieuwe afdelingen en waarover zij kunnen beslissen. De standaard-

groepsgroottee en de uitbreiding van het aantal open plaatsen zijn verwerkt in de nieuwe 

organisatiestructuur.. In verband met de organisatie-ontwikkeling wordt ook gewerkt aan 

aanpassingg van de behandelingsvisie. Daarbij gaat aandacht uit naar de trajectbenadering, de 

individuelee behandeling en therapie. Een van de vragen is hoe het einde van het traject vorm 

krijgtt in de nieuwe Reïntegratie Afdeling. Na verblijf in de gesloten afdelingen volgt nu voor 

dee jongens een verblijf in een besloten afdeling en als laatste in een open afdeling. Ook komt 

aann de orde welke taakverdeling en werkwijze betrokken stafleden hanteren bij de behandeling 

vann de jongens. 

Naastt deze thema's wordt in de loop van het jaar door veel mensen binnen de inrichting 

gewerktt aan verbetering van deskundigheid, resultaatgericht behandelen, het dagprogramma 

enn de rapportage. De deskundigheidsbevordering richt zich op de sociotherapeutisch mede-

werkerss en de medewerkers van Vorming en Opleiding. Resultaatgericht behandelen vraagt om 

concretiseringg van de behandeldoelstellingen en om afstemming tussen de behandelings-

coördinatorenn en de sociotherapeuten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 

behandeling.. Bij de continuïteit van het dagprogramma gaat het om het optimaliseren van 

dee deelname aan het programma door de jongens. Hiervoor is goede samenwerking tussen de 

sociotherapeutenn en medewerkers van Vorming en Opleiding nodig. Goede samenwerking is 

ookk nodig om de rapportage te verbeteren. Stafleden, sociotherapeuten en medewerkers van 

Vormingg en Opleiding moeten samen zorgdragen voor de kwaliteit en kwantiteit van de rapportage, 

wantt goede rapportage is essentieel voor een behandelinrichting. Naast aandacht voor het 

verbeterenn van de kwaliteit van de behandeling wordt middels onderzoek geprobeerd om de 

jongenss te volgen tijdens en na hun behandeling en om effecten van behandeling vast te stellen. 

Voorr de herinrichting van de organisatie zijn een stuurgroep en twee projectgroepen 

gevormd.. De stuurgroep bestaat uit de algemeen directeur en uit de twee unitdirecteuren. 

Eenn extern adviseur staat de stuurgroep bij. Beide unitdirecteuren leiden een van beide project-

groepen.. Tevens zijn zij adviseur van de projectgroep die zij niet zelf leiden. De projectgroepen 

zorgenn voor uitwerking van zogenaamde mijlpaalproducten. In een projectplan zijn deze 

productenn onderscheiden. Het gaat dan onder meer om de uitwerking van de gebouwelijke en 

organisatorischee consequenties van de capaciteitsuitbreiding van de Open Afdeling, toekennen 

vann taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de leidinggevende functies in de 

nieuwee organisatie en het aanpassen van de behandelingsvisie. De projectorganisatie moet 
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ervoorr zorgen dat alles klaar is als per 1 januari 1999 de nieuwe organisatie van start gaat. 

Tevenss is de coördinatie van de verbeteractiviteiten ondergebracht bij de projectorganisatie. 

Dee aansturing en begeleiding van de organisatie-ontwikkeling zijn in handen van het 

managementteam,, aangezien de algemeen directeur en de beide unitdirecteuren de stuur-

groepp vormen en de unitdirecteuren de beide projectgroepen leiden. Met name afdelings-

hoofdenn wordt gevraagd om in werkgroepen en workshops een bijdrage te leveren aan de 

organisatie-ontwikkeling.. Sociotherapeuten, docenten en stafmedewerkers houden zich vooral 

bezigg met de uitvoering van het dagelijkse werk. 

Figuurr 8.2 geeft per aspect van de jeugdinrichting weer welke veranderingen spelen. 

Dezee veranderingen hangen in belangrijke mate met elkaar samen en vloeien voort uit de 

herinrichtingg van de organisatie of uit gesignaleerde verbeterpunten. De basis voor de 

veranderingenn is gelegd tijdens de zelfevaluatie en de daarop volgende audit. 
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CONTACTT MET DE JEUGDINRICHTING EN PLA N VOOR 
SAMENWERKIN G G 

Inn september 1998 vindt een kennismakingsgesprek plaats met de directeur van de gesloten 

unitt van De Hunnerberg. Voor de zomer rondt hij een postdoctorale cursus af over manage-

mentt van veranderingsprocessen. Tijdens die cursus komt het onderzoeksproject aan de 
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orde.. De directeur geeft dan aan geïnteresseerd te zijn in deelname, net als een collega direc-

teurr van een andere jeugdinrichting (zie hoofdstuk 7). Hij ontvangt daarom de brochure 

'Effectieff  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 De Hunnerberg en mogelijkheden voor samenwerking. Over het onderzoeksproject 

vertell  ik in hoofdlijnen wat de bedoeling is, wat deelname voor de jeugdinrichting inhoudt en 

watt dat oplevert. De directeur geeft aan dat het project hem aanspreekt en dat hij mogelijk-

hedenn ziet voor samenwerking. Voor wij daar nader op ingaan, komt de situatie bij De 

Hunnerbergg aan de orde. De directeur geeft eerst een beschrijving van de jeugdinrichting, de 

afdelingenn en de 'klanten'. Hij schetst de korte historie van de inrichting en de eerste onder-

zoekenn naar het functioneren van de organisatie, een jaar na de start. Die onderzoeken zijn 

opp eigen initiatief verricht en voor het eerst is binnen een justitiële inrichting een dergelijke 

aanpakk gevolgd. Aanbevelingen uit de onderzoeken en uitbreiding van de capaciteit leiden 

tott een verbeterplan en tot herinrichting van de organisatie. Een belangrijk doel is om meer 

opp resultaat te gaan sturen. Dat doel is onder andere verwerkt in resultaatverantwoordelijkheid 

vann de nieuwe units en afdelingen, in de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

hedenn en in de wens om een informatiesysteem voor het management op te zetten. De nieuwe 

behandelingsvisiee speelt eveneens een belangrijke rol. Het managementteam is enthousiast 

overr de veranderingen en richt zijn aandacht nu op de afdelingshoofden. Die moeten de 

veranderingenn gaan dragen en zorgen dat invoering wordt gerealiseerd. Twee sterke punten 

vann de organisatie zijn de grote betrokkenheid van het personeel en de mogelijkheden om 

veranderingg te bewerkstelligen. Zijn zorg ligt bij de drukte van het dagelijkse werk, het verloop 

enn de kwaliteit van het personeel, en bij de vraag of behandeling van jongeren op maat-

schappelijkk draagvlak kan blijven rekenen. 

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 De 

Hunnerberg.. Het plan van aanpak bespreken wij twee weken later. In de tussentijd bespreekt 

dee directeur het idee voor samenwerking met de twee andere leden van het managementteam: 

dee algemeen directeur en de directeur van de reïntegratie unit. Bij de bespreking van het plan 

vann aanpak gaan wij vooral in op twee onderwerpen. Als eerste komt de focus van het onder-

zoekk aan bod. Wij bespreken welke veranderingen op dat moment het meest spelen binnen 

dee jeugdinrichting. Dat zijn de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, de uitbreiding 

vann de open afdeling en de aanpassing van de behandelingsvisie. Deze veranderingen worden 

tijdenss het onderzoek genoemd als concretisering van de organisatie-ontwikkeling. Als tweede 

staann wij stil bij de aanpak van het onderzoek bij De Hunnerberg. Daarbij gaat het om het 

informerenn van de afdelingshoofden en de medewerkers,, om de oriënterende gesprekken, om 

aanpassingg van de vragenlijst, om de planning en om de terugkoppeling van de resultaten. 

Ikk schets daarbij mijn ervaringen in vorige onderzoeken en wij bespreken wat een zinvolle 

invullingg is bij De Hunnerberg. Daarbij komt onder meer aan de orde dat het van belang is 

omm met de hoofden af te stemmen over de afname van de vragenlijst en over terugkoppeling 

vann de uitkomsten. In paragraaf 8.6 komen de stappen in het feedbackproces uitgebreid aan 

bod.. Hier geef ik vast kort weer hoe het eerste contact met de leidinggevenden verloopt. 
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Inn de planning staat opgenomen dat het plan van aanpak wordt besproken met de leden 

vann het managementteam en met de afdelingshoofden. Door de volle agenda van het management-

teamm is er weinig tijd beschikbaar om bij het plan stil te staan. Mede daarom ben ik niet 

aanwezig.. Van de directeur van de gesloten unit begrijp ik dat de andere directeuren het plan 

helderr vinden en het onderzoek steunen. Na bespreking van het plan van aanpak in het 

managementteamm eind september wordt het verspreid onder de afdelingshoofden. Half oktober 

zijnn alle afdelingshoofden bijeen in een conferentieoord om in werkgroepen de invoering van de 

nieuwee organisatie voor te bereiden. Voor de lunch krijg ik de gelegenheid om het onderzoeks-

projectt toe te lichten. Ik ontmoet dan vrijwel alle afdelingshoofden en de directeur van de 

reïntegratiee unit. De algemeen directeur is niet aanwezig. Met de afdelingshoofden bespreek 

ikk de doelen van het onderzoek en de uitvoering. Wij spreken af dat de hoofden de vragen-

lijstenn verspreiden binnen hun afdelingen en dat zij ervoor zorgen dat ingevulde lijsten worden 

verstuurdd naar de universiteit. 

Inn de beginfase van het onderzoek maak ik afspraken over de plaats van het onderzoek in de 

hett organisatie-ontwikkelingsproces van De Hunnerberg, over de wijze van terugkoppeling 

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

bijj  de jeugdinrichting kort voor de invoering van de nieuwe organisatiestructuur. Alle mede-

werkerss wordt gevraagd aan te geven hoe zij denken over de organisatie en over de aanpak 

M a a n d d Fas ee in he t onderzoe k Activiteite n 

September/oktobe rr  Eerst e contac t Kennismakingsgespre kk met de directeu r van de geslote n uni t 
Makenn plan van aanpak voo r onderzoeksprojec t 
Gesprekk met de unitdirecteu r over plan van aanpak 
Persoonlijk ee introducti e onderzoe k bi j afdelingshoofde n en ander e 
unitdirecteu r r 
Voorbereide nn afnam e vragenlijs t 
Informere nn organisati e over onderzoeksprojec t 
Documentenstudi e e 

Novembe r r Oriënterin g g Gesprekke nn met algemee n directeur , directeu r geslote n unit , hoof d 
Geslote nn Afdeling , hoof d Vormin g en Opleiding , hoof d Personee l en 
Organisatie ,, hoof d Facilitair e Zaken, hoof d Financiël e Zaken, lid 
ondernemingsraad ,, teamcoördinator , behandelingscoördinato r en 
trajectbegeleide r r 
Aanpasse nn vragenlijs t 

November/decembe rr  Afnam e vragenlijs t 
enn analys e resultate n 

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

Januar i i Terugkoppelin g g Besprekin gg resultate n met managementtea m en afdelingshoofde n 
Schrijve nn rappor t 
Bespreke nn rappor t met managementtea m 
Rappor tt  naar afdelingshoofde n en ondernemingsraa d 
Samenvattin gg beschikbaa r voo r medewerker s 

Januar i i Afrondin g g Gesprekk met managementtea m over vervolgactie s 

Tabe ll  8.1 Ka lende r me t onderzoeksact iv i te i te n 
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vann de lopende veranderingen. Over  terugkoppeling van de resultaten spreken wij  af dat deze 

plaatsvindtt  in fasen. Na analyse van de resultaten bespreek ik deze eerst met het management-

teamm en kor t daarna met de afdelingshoofden. Dan volgt schriftelijk e rapportage aan het 

managementteam.. Naar  aanleiding van de resultaten bekijken wij  in overleg de mogelijkheden 

voorr  vervolgacties. In ieder  geval ontvangen alle afdelingshoofden een exemplaar  van het 

rappor tt  en alle medewerkers een samenvatting van de resultaten. Over  het bespreken van de 

resultatenn in de afdelingen spreken wij  af dat wordt bekeken hoe dat het beste kan aansluiten 

bijj  de situatie in de inrichtin g na de rapportage. Mij n rol is dat ik het onderzoek uitvoer, dat 

ikk  de resultaten analyseer  en bespreek met de leidinggevenden, dat ik de rapportage verzorg 

enn dat ik meedenk over  mogelijkheden om de resultaten in te passen in het organisatie-

ontwikkelingsproces.. De directeur  van de gesloten unit is contactpersoon voor  het onder-

zoek.. Een globale weergave van de onderzoeksactiviteiten en de planning staat in tabel 8.1. 

Hett  eerste contact met De Hunnerberg over  het onderzoeksproject verloopt goed. Ik voer  twee 

gesprekkenn over  de invullin g van het onderzoek en daarna wordt het plan van aanpak besproken in 

managementteam.. Op zich is het jammer dat ik niet bij  die vergadering aanwezig ben, want dan had 

ikk  kennis kunnen maken met de twee andere leden van het managementteam. Tegelijk wordt het plan 

snell  besproken en maak ik kennis met te ^ 

onderzoekmetdeafdeüngshoofden.. De algemeen directeur  zie ik tijdens een ̂ p 

volgendee paragraaf). Het is mogeUjk het w ^ 

0ee resultaten van het onderzoek geven een b̂ ^^ 

strut^ur .. Bij  de daarop volgende invoering van andere veranderingen kan rekenm 

mett  gesignaleerde problemen. Wij  m^ 

resultatenn naar  de eenheden. Het lijk t verstand 

naa de schriftelijk e rapportage in januari . Dan kan op 

datt  moment. Wel bekijken wij  enkele mogelijkheden en geeft de directeur  aan dat het idee om in teams 

dee resultaten te bespreken hem aanspreekt. Dat is een goed vooruitzicht. Ik ben vooral tevreden over  het 

ideee om aansluiting te zoeken bij  de lopende veranderingen Door  bevindingen te integreren in andere 

verbeterplannenn wordt voorkomen dat het onderzoek een losstaande activiteit is. 

Hett  kennismaken met afdelingshoofden verloopt eveneens naar  wens. Ik ben aanwezig tijdens een 

conferentiedagg waarop de hoofden bezig zijn met de veranderingen. Dat is een mooie gelegenheid om 

mett  hen van gedachten te wisselen over  een onderzoek naar  die veranderingen. Het onderzoeksproject 

spreektt  de hoofden aan. Zij  geven aan dat het zinvol is om een beeld te hebben van sterke en minder 

sterkee punten van de organisatie en de veranderingen. Bij  het vervolg kunnen zij  daar  gebruik van 

maken.. Over  het plan voor  verspreiding van de vragenlijsten zijn de hoofden eveneens positief. Het belang 

vann een hoge respons is hen duidelijk en zij  geven aan dat zij  zich zullen inspannen om zoveel mogelijk 

vragentijstenn terug te krijgen. Een checklist voor  de afname wordt op prij s gesteld. Enkele hoofden 

gaann een weddenschap aan over  de hoogte van een respons van hun afdeling. Hoewel later  blijk t dat de 

responss niet zo hoog hi als waarop wordt ingezet, is het een positief signaal dat de hoofden verwachten 

datt  al hun medewerkers de lijst invullen. Na de bespreking van het onderzoek lunch ik mee. Er  heerst 

eenn prettige en informele sfeer. Ik krij g een positieve indruk van de afdelingshoofden en raak positief 

gestemdd over  het onderzoek bij  de jeugdinrichting. Dat optimisme Blijk t terecht. In paragraaf 8.6 licht 

ikk  dat nader  toe als ik uitgebreid inga op de inrichtin g van de survey-feedback bij  De Hunnerberg. 
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NADEREE ORIËNTATIE OP DE JEUGDINRICHTING EN HET 
ORGANISATIE-ONTWIKKELINGSPROCE S S 

Inn november voer ik gesprekken met de algemeen directeur, de directeur van de gesloten 

unit,, het hoofd van de Gesloten Afdeling, het hoofd Vorming en Opleiding, het hoofd 

Personeell  en Organisatie, het hoofd Facilitaire Zaken, het hoofd Financiële Zaken, een lid 

vann de ondernemingsraad, een teamcoördinator, een behandelingscoördinator en een traject-

begeleider.. De gesprekken dienen twee doelen. Ten eerste wil ik mij een beter beeld vormen 

vann de jeugdinrichting en van de lopende veranderingen. Daarbij wil ik nagaan of in de 

jeugdinrichtingg de invoering van de nieuwe structuur, de uitbreiding van de capaciteit en de 

nieuwee behandelingsvisie op dat moment als de belangrijkste veranderingen worden gezien. 

Tenn tweede wil ik de mensen die ik spreek enthousiast maken voor het onderzoeksproject. 

Terr voorbereiding op de gesprekken en om mij nader te oriënteren op de situatie in de 

inrichtingg lees ik stukken, zoals het rapport van de zelfevaluatie, het auditrapport, de jaar-

plannenn voor 1997, 1998 en 1999 en het jaarverslag van 1997. Om mij te oriënteren op het 

werkveldd van De Hunnerberg lees ik onder meer publicaties van het WODC over jeugd-

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

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

elkaarr samenhangende thema's: (1) het tempo van de veranderingen, (2) de nieuwe organisatie-

structuur,, (3) de aansturing van de veranderingen, (4) de nieuwe behandelingsvisie, en (5) de 

personelee situatie. Deze thema's komen in vrijwel elk gesprek aan de orde. De mensen die ik spreek 

gevenn allemaal aan dat deze onderwerpen op dit moment erg belangrijk zijn binnen de inrichting. 

Mi jj  valt op dat er geen grote tegenstellingen zijn tussen de personen die ik spreek. Er is wel 

sprakee van accentverschillen in de gesprekken en van verschillen in perspectief. Ook valt op dat 

dee afdelingshoofden goed op de hoogte zijn van de meningen en ideeën van medewerkers. 

Hett managementteam is bekend met vraagstukken die anderen bezighouden en met kritiek 

vanuitt de organisatie. In sommige gevallen is al een oplossing voor problemen bedacht. 

Hett tempo van de veranderingen is voor iedereen een probleem. Leden van het management-

team,, afdelingshoofden en medewerkers geven aan dat sinds de start van de inrichting drie-

ëneenhalff  jaar geleden het tempo waarin aan veranderingen en verbeteringen wordt gewerkt 

ergg hoog ligt. Veranderingen en verbeteringsactiviteiten volgen elkaar in snel tempo op en is 

err nauwelijks tijd om zaken te laten 'inslijpen' of 'in de organisatie te laten zakken'. 

Afdelingshoofdenn en medewerkers geven aan dat het managementteam de neiging heeft te 

snell  te gaan, sneller dan de organisatie kan bijbenen. Door het hoge tempo zijn overleg en 

participatiee lastig. Het komt regelmatig voor dat het managementteam zonder ruggespraak 

besluitenn neemt, omdat de (eigen) tijdsplanning daartoe dwingt. Soms wordt gewerkt aan 

eenn nieuwe verbetering terwijl nog niet is bekeken wat de vorige opleverde. Door het hoge 

tempoo wordt veel ad hoc gereageerd. Tijd om zaken te overdenken is er niet en dat beperkt 

dee mogelijkheid om fouten te analyseren en te leren. Afdelingshoofden en medewerkers 

gevenn aan dat de tijdsdruk en het tempo tot weerstand leiden. De meerderheid van de mensen 

iss nog positief over veranderingen, maar er moet voor worden gewaakt dat de stemming niet 

omslaat.. Aandacht is nodig voor de behoefte aan rust die bij veel mensen in de organisatie leeft. 

Daaromm moet de druk omlaag en mogelijk kan het managementteam zijn ambitie bijstellen. 
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Hett managementteam is zich bewust van de behoefte aan rust en de druk die veranderingen 

leggenn op afdelingshoofden en medewerkers. Matiging is nodig en daarom staat voor 1999 

geenn nieuw beleid gepland. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt, want de invoering van 

dee nieuwe structuur gaat nog een flinke inspanning van de organisatie vragen. 

Opp de herinrichting van de organisatie is kritiek, maar er zijn ook positieve geluiden. 

Hett eerste kritiekpunt heeft betrekking op de uitwerking van de structuur. Het organigram is 

bekendd en wordt per 1 januari 1999 operationeel, maar over veel zaken bestaat nog onvoldoende 

duidelijkheid.. De precieze invulling van de functie van teamcoördinator is bijvoorbeeld nog 

niett helder. Er moet nog worden besloten over het wel of niet toekennen van bepaalde 

bevoegdhedenn en over de vraag of er sprake is van een leidinggevende functie. Ook zijn nog 

niett alle teamcoördinatoren benoemd. Een tweede punt is dat met name de hoofden van staf-

afdelingenn zich afvragen of het verstandig is om afdelingen die beide units moeten bedienen 

tee koppelen aan een unitdirecteur. De unitdirecteuren kunnen dan in een lastige situatie 

komenn doordat zij enerzijds verantwoordelijk zijn voor de eigen unit en anderzijds voor een 

stafafdelingg die voor de hele inrichting werkt. Deze keuze is het gevolg van een compromis 

enn van de wens van de algemeen directeur om niet alle stafafdelingen te moeten leiden. Het 

managementteamm is van plan om na ongeveer een halfjaar te evalueren of een goede beslissing 

iss genomen. De omvang van de stafafdelingen wordt eveneens bevraagd. In de nieuwe organisatie 

iss de verhouding staf- lij n ongeveer gelijk. Zowel vanuit de lij n als vanuit de staf zelf wordt 

aann de orde gesteld dat de jeugdinrichting het ook met minder staf moet kunnen. Een derde 

puntt is dat sommige mensen zich afvragen of niet te veel aandacht uitgaat naar de structuur-

verandering.. Daardoor wordt mogelijk te weinig gelet op verbeterpunten die eveneens van 

belangg zijn. Op zich is de structuurverandering geen oplossing. Bijvoorbeeld integratie van 

beheerr en behandeling vraagt meer dan alleen onderbrengen van de beheersafdelingen in de 

behandelunits.. Anderen geven juist aan dat het goed is dat voor geïntegreerd veranderen en 

verbeterenn is gekozen. De mensen die kritiek hebben, geven meestal ook aan dat zij andere 

aspectenn van de herinrichting juist sterk vinden. Het belangrijkste positieve punt dat wordt 

genoemdd is dat de nieuwe organisatie transparanter is en dat de behandeling verbetert. 

Voorheenn waren er drie hoofden die ieder een maximaal gesloten en een gesloten afdeling 

onderr zich hadden. Nu is er één hoofd voor de Maximaal Gesloten Afdeling en één voor de 

Geslotenn Afdeling. Elk afdelingshoofd wordt ondersteund door teamcoördinatoren. Dat 

betekentt minder overbelasting voor de hoofden en vooral meer uniformiteit in de behandeling. 

Mensenn zijn ook positief over de uitbreiding van het aantal open plaatsen en de nieuwe 

inrichtingg van de Reïntegratie Afdeling. 

Dee kritiek op de sturing van de veranderingen richt zich vooral op het managementteam. 

Zowell  afdelingshoofden als medewerkers geven aan dat het managementteam erg veel zaken 

zelff  regelt, uitwerkt, invult en dat over het algemeen weinig overleg is over beslissingen. 

Vaakk worden mensen voor voldongen feiten gesteld, beslissingen gewoon meegedeeld en uit-

gewerktee oplossingen gepresenteerd. Kritiek op het opereren als 'bulldozer' wordt door het 

managementteamm afgedaan met de opmerking dat tempo nodig is. Mensen vinden dat er te 

weinigg mogelijkheden zijn voor participatie aan bijvoorbeeld werkgroepen. De hoge werk-

drukk draagt daar in negatieve zin aan bij. Het gewone werk komt al moeilijk af en dan is het 

lastigg om ook een bijdrage te leveren aan verbeteractiviteiten die in beperkte tijd resultaat 
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moetenn opleveren. Naast kritiek op de top-down aanpak en de beperkte ruimte voor inbreng 

vann anderen dan de leden van het managementteam, geven mensen aan dat laat is begonnen 

mett de concrete invulling van de structuurverandering. Toen zijn werkgroepen gestart, niet 

uitt oogpunt van participatie maar omdat het managementteam inzag zelf niet voldoende tijd te 

hebben.. Een aantal afdelingshoofden geeft aan dat meer aandacht nodig is voor een zorgvuldig 

enn goed geregisseerd veranderingsproces en minder voor tempo en het halen van deadlines. 

Tegenoverr deze kritische geluiden staan opmerkingen over de grote betrokkenheid van het 

managementteamm bij de organisatie en de veranderingen. Ook is langzaam maar zeker meer 

ruimtee aan het ontstaan voor inbreng van medewerkers en luistert het managementteam 

meerr naar anderen in de organisatie. Enkele afdelingshoofden stellen dat inmiddels mensen 

uitt alle lagen van de organisatie worden betrokken, dat medewerkers ideeën uitwerken en dat 

laagg in de organisatie initiatief wordt genomen dat hoog in de organisatie gehoor vindt. Veel 

mensenn zijn niet op de hoogte van deze verbreding van deelname aan de veranderingen doordat 

onvoldoendee wordt gecommuniceerd. Twee hoofden geven aan dat moet worden opgelet dat 

niett alleen het managementteam begrijpt wat er gaande is, maar dat ook overdracht naar 

anderee niveaus in de organisatie plaatsvindt. Het bevattings- en uithoudingsvermogen van 

mensenn in de organisatie moet daarbij in de gaten worden gehouden. Anderen geven aan dat 

dee informatievoorziening sterk is verbeterd en prijzen de openheid van het managementteam. 

Dee nieuwe behandelingsvisie wordt gemengd beoordeeld. Er is kritiek op de totstandkoming 

vann de behandelingsvisie. Met name de behandelingscoördinatoren zijn daar ontevreden 

over,, maar ook anderen geven aan dat de nieuwe visie vooral het werk is van een van de 

directeuren.. Er is overleg geweest met behandelingscoördinatoren, afdelingshoofden, socio-

therapeutenn en medewerkers van Vorming en Opleiding, maar daarvan is weinig terug te vinden 

inn het resultaat. In de nieuwe visie hebben de behandelingscoördinatoren minder contact 

mett de jongens en moeten zij per persoon voor meer jongens de behandeling coördineren. 

Meerr afstand en meer jongens betekent volgens de behandelingscoördinatoren dat zij het 

zichtt op de uitvoering verliezen en dat betekent een bedreiging van de kwaliteit van de 

behandeling.. De afdelingshoofden en teamcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uit-

voeringg van de behandeling en daarom ziet het managementteam geen probleem in deze 

keuze.keuze. Een tweede element in de nieuwe visie is dat in de Maximaal Gesloten Afdeling niet meer 

wordtt behandeld. Beheersing van de groepen staat daar centraal en individuele behandeling 

startt pas op de Gesloten Afdeling. Deze keuze heeft voor een deel een financiële achtergrond. 

Afdelingshoofdenn en medewerkers hebben minder oog voor de financiële positie van de 

inrichtingg en zijn vooral begaan met de behandeling van de jongens. Sterk aan de nieuwe 

behandelingg vinden mensen dat meer eenheid ontstaat die wordt ondersteund door de nieu-

wee structuur. Ook komt de trajectbenadering beter tot zijn recht in de vier fasen die een jongen 

nuu doorloopt. Daardoor verlaten de jongens de inrichting met meer 'bagage' dan voorheen. 

Zogenaamdd casemanagement wordt eveneens positief beoordeeld. Voorheen had elke afdeling 

eenn eigen behandelcoördinator en zag een jongen tijdens zijn traject verschillende coördinatoren. 

Nuu volgt één behandelingscoördinator een jongen tijdens het hele traject. Bovendien is voor 

dee laatste fase van de behandeling meer aandacht en wordt het contact met de ouders en de 

buitenwereldd beter begeleid. 

Overr de personele situatie is iedereen die ik spreek ongerust. Het grootste probleem 
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betreftt  het tekort aan personeel en het vinden van goed nieuw personeel. Een aantal vacatures 

iss niet vervuld en door  de nieuwe Reïntegratie Afdeling komt formati e beschikbaar. De krappe 

arbeidsmarktt  en slechte concurrentiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld psychiatrische 

instellingenn maakt het lastig nieuw personeel te vinden. Niet alle leidinggevende functies zijn 

vervuld,, er  zijn te weinig sociotherapeuten en er  dreigt een tekort aan docenten te ontstaan. 

Budgettairee ruimt e voor  personeel is er  niet. Het ministeri e verstrekt subsidie per  geplaatste 

jongenn en de besteding van die gelden is aan strikt e regels gebonden. Door  onvoldoende personeel 

staatt  de kwalitei t van de behandeling constant onder  druk . Contact met jongens is een 

belangrij kk  onderdeel van de behandeling en met te weinig personeel neemt de intensiviteit 

vann het contact af. Ook is het verloop onder  het personeel een punt van zorg. Zowel onder  de 

afdelingshoofdenn als onder  medewerkers is het verloop hoog als gevolg van de vele veranderingen, 

dee onrust, de pioniersfase, de zwaarte van het werk en betere salariëring of ontwikkelings-

mogelijkhedenn bij  andere instellingen. Wat betreft de kwalitei t van het huidige personeel is 

aandachtt  voor  deskundigheidsbevordering nodig. Dat geldt niet alleen voor  sociotherapeuten 

enn docenten, maar  bijvoorbeeld ook voor  de ontwikkelin g van leidinggevende kwaliteiten bij 

dee afdelingshoofden en teamcoördinatoren. 

Ikk  voer  gesprekken met verschillende betrokkenen. Door  de keuze van personen krij g ik gevarieerde 

visiess op de organisatie en het ontwikkelingsproces. De gesprekken verlopen prettig en in een open 

sfeer.. Bij  tedereen die ik spreek valt de betrokkenheid bij  het werk en de jeugdinrichtin g mij  op evenals 

eenn kritische houding. Ik vraag mij  af of managementteam zich bewust is van de kritie k de mensen 

hebbenn op de organisatie-ontwikkeling. Voor  een deel lijk t dat het gevat, want het managementteam 

weett  bijvoorbeeld dat mensen vinden dat er  te weinig tij d is. Ook heeft het managementteam het 

gevoell  dat er  rustt  nodig is, omdat er  al lange tijd veel wordt gevraagd. Ik heb het idee dat het management* 

teamm in mindere mate zicht heeft op de kritie k die mensen hebben op de aansturing van de organisatie-

ontwikkeling.. Wel geven de zelfevaluatie en de audit aan dat decentralisatie nodig is. Het management-

teamm is daarmee aan de slag gegaan onder  meer  door  verantwoordelijkheden lager  in de organisatie 

tee leggen. Echter, veel mensen hebben het gevoel dat veranderingen vooral van managementteam zijn. 

Anderee geven aan dat dat meevalt, maar  dat mensen niet weten dat om inbreng van medewerkers 

wordtt  gevraagd waardoer  het idee van een top-down aanpak blijft . 

Opnieuww leg ik de uitkomst van de oriëntatie niet voor  aan het managementteam. Het gevoel dat ik 

mijnn gesprekspartners moet beschermen is nog wel aanwezig, maar  ik bedenk dat ik dat kan oplossen 

doorr  mij  te beperken tot algemene indrukken en op te passen dat ik de zo formuleer  dat die niet herleidbaar 

zijnn tot individuen. Hef lijk t mij  vooral zinvol om de perceptie van de visie op wijze waarop het management-

teamm stuurt aan de orde te stellen, tk denk dat het managementteam die feedback wel kan gebruiken en 

bovendienn ben ik benieuwd wat het perspectief van het managementteam daarop is. Mogelijk levert dat 

zinvollee aanvullende informati e die een rol kan speten de bespreking van de resultaten. Om praktische 

redenenn tukt het niet om dat gesprek aan te gaan. Ik stel mij  voor  hoe en wanneer  ik met de contact-

persoonn over  zijn wijze van sturing of de wijze van sturing van het managementteam zou kunnen spreken. 

Hij nn voorkeur  is om dat terloops of min of meer  tussendoor  te doen. bijvoorbeeld als ik toch bij  de 

inrichtin gg ben om de setjes vragenlijsten af te geven (is nu niet aan de orde. want De Hunnerberg zorgt 

zelff  voor  de reproductie). Een aparte afspraak maken zou te gewichtig zijn. evenmin vind ik het een 

onderwerpp om aan de telefoon te bespreken. Mij n volgende afspraak bij  de inrichtin g is om de resul-
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latenn te bespreke n met de leidinggevenden . Het them a krijg t voldoend e aandach t in de vragenlijs t en 

hett  gespre k over sturin g vind t uiteindelij k plaat s als onderdee l van de besprekin g van de resultate n 

(ziee § 8.6). Een leerervarin g is dat het bespreke n van lastig e onderwerpe n niet alleen een kwesti e is 

vann gewoo n doen (zie § 7.4). maar dat het ook belangrij k is om daar een goede gelegenhei d voor te 

creëren .. Dat is niet altij d makkelij k en in het vervol g moet ik daar rekenin g mee houden . 

Dee reactie s op onderzoe k stemme n mi j positief . Mensen zijn enthousiast . Tijden s de kennismakin g merkt e 

ikk  dat de afdelingshoofde n het onderzoe k zinvo l vinden , nu krij g ik ook positiev e reactie s van medewerkers . 

Ikk  ben benieuw d of dat zichtbaa r word t in de respons . De sfeer in de organisati e is ontspanne n en 

informeel .. Voor mi j is het bijzonde r om in een geslote n jeugdinrichtin g rond te lopen . Het hoof d van de 

Facilitair ee Diens t leid t mi j rond lang s een aantal leslokale n en een woonafdelingen . De rondleidin g 

maaktt  dat ik mi j een levendige r beeld kan vorme n van een hoop zaken die in de gesprekke n aan de orde 

komen .. Of dat bijdraag t aan de kwalitei t van het onderzoe k kan ik niet direc t bepalen . Wel ontstaa t 

hett  idee om 'stage ' te lopen op afdelingen . Door stag e te lopen kan een veel uitgebreider e oriëntati e 

plaatsvinde nn die wel  bijdraag t aan de kwalitei t van het onderzoek . Voor een dergelijk e aanpak is een 

ander ee opzet van het onderzoe k nodig . Daar ga ik nu niet aan werken , maar ik houd het idee wet vast . 

STANDVA NN ZAKE N IN DE ORGANISATIE-ONTWIKKELIN G 
BIJJ DE HUNNERBERG 

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

Rijksbehandelinrichtingg De Hunnerberg'. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de 

stellingenn uit de vragenlijst, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van 

verschillendee belanghebbenden. Daarna interpreteer ik de resultaten en geef ik aan hoe deze zijn 

verbondenn met de 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 vijfenvijfti g procent van 

dee vragenlijsten wordt teruggestuurd. Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. De respons van 

dee afdelingshoofden is tien procent hoger. Van het managementteam ontvang ik één vragen-

lijst.. De twee andere leden geven later aan geen tijd te hebben gehad om de lijst in te vullen. 

Dee antwoorden van een van de leden van het managementteam bespreek ik apart. Het 

managementteamm is een klein en hecht team, maar ik kan niet bepalen in hoeverre de 

antwoordenn van één lid representatief zijn voor het hele team. Verder is de terminologie van 

dee vragenlijst aangepast aan de situatie bij De Hunnerberg. Net als bij Stichting Ottho 

Gerardd Heldring gaat het vooral om aanpassing van de stellingen over technologie. 

Individuelee behandelplannen vormen het belangrijkste 'technische' hulpmiddel voor uitvoering 

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

Dee Hunnerberg wordt zodanig ingevuld dat het aangeeft hoe mensen aankijken tegen werken 

mett behandelplannen. Bij de inrichting wordt steeds meer met computers gewerkt, onder 

meerr om behandelplannen te maken en aan te passen en om te rapporteren. Bij de aspecten 

diee betrekking hebben op de veranderingen bij de jeugdinrichting is technologie zodanig 

ingevuldd dat het gaat over werken met computers. Naast aanpassing van de terminologie is 

eenn extra open vraag opgenomen over sterke punten van de jeugdinrichting. 
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Oordele nn over stellinge n in de vragenlijs t 
Dee oordelen van een van de leden van het managementteam, de afdelingshoofden en de 

medewerkerss over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat in figuur 8.3. Deze figuur 

geeftt weer hoe mensen naar De Hunnerberg en de veranderingen kijken. Voor alle aspecten 

vann de organisatie en het organisatie-ontwikkelingsproces is weergegeven in welke mate deze 

ergg negatief, negatief, positief of erg positief worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene 

resultatenn weer, dat wil zeggen de oordelen van alle mensen die de vragenlijst invulden. Later 

inn deze paragraaf komen de verschillen tussen het managementteam, de afdelingshoofden en 

dee medewerkers aan de orde. 

O r g a n i s a t i e e 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Behandelplanne n n 

Werk Werk 

Onderling ee verhoudinge n 

O n t w i k k e l p r o c e s s 

Doelenn en aanpak 

Computer s s 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn van betrokkenhei d 

Roll  managenttea m 

Roll  hoofde n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

-100%% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 

Figuu rr  8.3 Oordele n over De Hunnerber g en het organisatie-ontwikkelingsproce s 

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

dezee weergav e is bijvoorbeel d te zien dat meer dan een kwar t van de mense n erg negatie f is over 

hett  tijdsverloop . In de besprekin g van de resultate n zet ik de negatiev e oordele n gezamenlij k af tegen 

dee positieve . 

Dee figuur laat zien dat van de zes aspecten die betrekking hebben op De Hunnerberg als 

organisatiee twee aspecten negatief worden beoordeeld door meer dan de helft van de mensen. 

Rondd de veertig procent oordeelt negatief over drie andere aspecten. Bijna driekwart van de 

mensenn heeft een helder beeld van de doelen en strategie van de jeugdinrichting. Vijfenzestig 

procentt vindt de structuur van de jeugdinrichting bureaucratisch. Ongeveer zestig procent 
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vann de mensen oordeelt positief over cultuur en leidinggeven, over de individuele behandel-

plannenn en over het werk bij de inrichting. Tegenover de positieve beoordeling van deze drie 

aspectenn staat een negatieve beoordeling door ongeveer veertig procent van de mensen. Ten 

slottee is vijfenzestig procent negatief over de onderlinge verhoudingen binnen de inrichting. 

Zess van de acht aspecten die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces bij 

Dee Hunnerberg worden negatief beoordeeld door meer dan vijfti g procent van de mensen. 

Overr twee van deze zes aspecten oordeelt meer dan vijfenzeventig procent negatief. Bij deze 

tweee aspecten zijn de erg negatieve percentages dertig en veertig procent. Bij drie andere 

aspectenn zijn erg negatieve beoordelingen van ongeveer twintig procent zichtbaar. 

Vijfenvijfti gg procent van de mensen heeft geen helder beeld van de doelen en aanpak van het 

organisatie-ontwikkelingsproces.. Zeventig procent van de mensen is positief over het 

gebruikk van computers. Tachtig procent geeft aan dat de veranderingen leiden tot spanningen 

binnenn en tussen afdelingen. Vijfentachtig procent van de mensen oordeelt negatief over het 

tijdsverloopp van de veranderingen. Zestig procent is negatief over de informatievoorziening. 

Zeventigg procent van de mensen geeft aan niet tevreden te zijn met het creëren van betrokken-

heid.. De rol van het managementteam wordt door ruim zestig procent bekritiseerd. Over de 

roll  van de afdelingshoofden is bijna zestig procent positief. De twee aspecten die weergeven 

hoee mensen de veranderingen beleven worden door ongeveer vijfenzeventig procent positief 

beoordeeld.. Ruim driekwart van de mensen staat positief ten opzichte van de uitkomst van de 

veranderingen.. Bijna driekwart steunt de veranderingen en wil zich inzetten voor de verdere 

ontwikkelingg van de jeugdinrichting. 

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

'Watt maakt het volgens u moeilijk om de veranderingen bij De Hunnerberg te realiseren?' 

wordenn in totaal 136 belemmeringen genoemd. Bij de vraag 'Wat is volgens u belangrijk om 

tee zorgen dat de veranderingen bij De Hunnerberg een succes worden?' worden 94 succes-

voorwaardenn genoemd. Bij de vraagg 'Wat vindt u sterk aan De Hunnerberg?' worden 86 sterke 

puntenn genoemd. De antwoorden op de open vragen zijn gecategoriseerd. Tabel 8.2, 8.3 en 

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

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

Datt geeft een idee van het belang van de belemmerende factoren, succesvoorwaarden en sterke 

puntenn van De Hunnerberg. De restcategorieën met minder dan tien procent van de 

antwoordenn zijn niet vermeld. 

Tabell  8.2 laat zien dat de personele situatie de meest genoemde belemmering is bij De 

Hunnerberg.. Ruim een kwart van de antwoorden is ingedeeld in deze categorie. Meestal gaan 

dee antwoorden over het tekort aan personeel. Mensen geven aan dat er te weinig mensen bij 

dee inrichting werken. Vaak wordt ook genoemd dat kennis en vaardigheden van het huidige 

personeell  niet toereikend zijn, dat personeel onvoldoende deskundig is en dat het huidige 

personeell  niet genoeg ervaring heeft. Gebrek aan ervaring heeft ook te maken met het hoge 

verloopp onder het personeel dat een aantal keren wordt genoemd. 
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Belemmerend ee facto r Voorbeelde n 
XX van de 

antwoorde n n 

Personelee situatie Te kort aan personeel 27Ï 
Tee weinig kennis en vaardigheden, de doelgroep is te zwaar en roept angst op 
Tee veel verloop van personeel 

Slechtee aanpak van Ad hoc beleid met te veel sturing van bovenaf 21X 
dee veranderingen Het managementteam bereid zich volop voor en medewerkers worden pas aan het einde betrokken 

Tee weinig luisteren naar inbreng van personeel 

Hogee tempo Te veel veranderingen tegelijk 18ï 
Nogg geen periode stabiel een doelstelling gehaald of de volgende verandering start al weer 
Onvoldoendee tijd voor veranderingen 

Slechtee communicatie Slechte communicatie 16% 
enn onduidelijkheid Onduidelijkheid over veranderingen 

Onduidelijkheidd over gevolgen van de veranderingen 

Gebrekk aan draagvlak Onvoldoende draagvlak bij betrokken medewerkers 10% 
Gebrekk aan draagkracht bij uitvoerenden 
Tee gering draagvlak 

Tabell  8.2 Belemmerend e factore n bij het rea l iseren van verander ingen bi j Ri jksbehandel inr icht ing 

Dee Hunnerberg 

Ietss meer dan twintig procent van de antwoorden gaat over de aanpak van de veranderingen. 

Hett managementteam wordt bekritiseerd vanwege het opleggen van veranderingen aan 

medewerkers,, sturing van bovenaf en het zonder meer doorvoeren van veranderingen. Ook 

gevenn mensen aan dat veranderingen en beleid vaak ad hoc worden ingevoerd. Een ander punt 

vann kritiek betreft onvoldoende inbreng van medewerkers. Mensen geven aan dat zij niet of 

laatt worden betrokken, dat er geen mogelijkheden zijn voor overleg over de veranderingen 

enn dat niet wordt geluisterd naar de werkvloer. 

Bijnaa twintig procent van de antwoorden gaat over het hoge tempo van de veranderingen. 

Mensenn noemen tijdsdruk, te veel veranderingen tegelijk en te veel veranderingen achter 

elkaar.. Ook wordt aangegeven dat er onvoldoende tijd is om veranderingen te laten stabiliseren 

enn om vorige veranderingen te evalueren. Een aantal mensen geeft aan dat door de structuur 

off  samenhang van de veranderingen niet helder is en dat de verschillende veranderingen 

onvoldoendee worden gecoördineerd. 

Bijnaa vijftien procent van de antwoorden gaat over slechte communicatie en onduidelijk-

heid.. Bij slechte communicatie gaat het vooral om de kwaliteit van de communicatie. Mensen 

gevenn niet aan dat onvoldoende wordt gecommuniceerd. Onduidelijkheid wordt vaak 

genoemdd meestal in algemene termen als onduidelijkheid over de veranderingen en te veel 

iss nog onduidelijk. Een aantal mensen geeft aan dat onduidelijk is wat de gevolgen van de 

veranderingg zullen zijn. 

Tienn procent van de antwoorden gaat over gebrek aan draagvlak. Mensen geven aan dat er 

niett voldoende draagvlak voor veranderingen is en noemen te weinig acceptatie van de 

veranderingen.. Wanneer wordt gespecificeerd om welke personen het gaat noemen mensen 

medewerkerss of uitvoerenden. Gebrek aan draagvlak bij afdelingshoofden wordt niet genoemd. 
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Succesvoorwaard ee Voorbeelde n 

%% va n d e 
an twoorde n n 

Beter ee aanpak van de Managementtea m moet belei d minde r oplegge n 26Ï 
veranderinge nn Meer zorgvuldighei d en minde r pragmatism e 

Zorgdrage nn voor een duidelij k implementatietrajec t 

Goedd en voldoend e personee l Ervare n personee l dat bestan d is tegen werkdru k en daarvoo r goed word t betaal d 20X 
Meerr  aandach t en zorg voor personee l 
Meerr  investere n in de begeleiding , scholin g en ondersteunin g van personee l 

Goedee communicati e en Goede communicati e 19% 
informati ee Goede informati e gedoseer d aanbiede n 

Goedee intern e voorlichting , steed s herhale n waaro m en hoe 

Medewerker ss betrekke n en Participati e in de veranderinge n van all e medewerker s 17S 
serieu ss neme n Luistere n naar de werkvloer , gebrui k make n van hun kenni s en ervarin g 

Meerr  invloe d van personee l om veranderinge n bi j te sture n 

Niett  te vee l tegelij k verandere n Het temp o terugbrengen , de meest e medewerker s kunne n het ander s nie t bijbene n 13% 
Niett  blijve n doorgaa n met veranderen , maar rus t inbouwe n 
Gefaseerd ee invoerin g van veranderinge n 

Tabell  8.3 Succesvoorwaarde n voor veranderin g bij Rijksbehandelinrichtin g De Hunnerber g 

Tabell  8.3 laat zien dat de meest genoemde voorwaarde om de veranderingen bij De 

Hunnerbergg een succes te maken gaat over het verbeteren van de aanpak van de veranderingen. 

Ietss meer dan een kwart van de antwoorden op de vraag over succesvoorwaarden kan bij deze 

categoriee worden ingedeeld. De meeste antwoorden hebben betrekking op een betere aanpak 

vann de veranderingen door het managementteam. Mensen geven aan dat goede begeleiding 

vann de veranderingen belangrijk is en dat het managementteam meer oog moet hebben voor 

medewerkers.. Veel opmerkingen gaan over meer zorgvuldigheid in de aanpak van veranderingen 

doorr bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid van veranderingen beter te beoordelen, tussentijds te 

evaluerenn en minder ad hoc te beslissen. 

Twintigg procent van de antwoorden gaat over goed en voldoende personeel. De meeste 

antwoordenn gaan over de kwaliteit van personeel. Mensen geven aan dat deskundigheid en 

ervaringg belangrijk zijn en wijzen regelmatig op het goed inwerken en begeleiden van nieuw 

personeel.. Ook het verbeteren van de kwaliteit van het huidige personeel wordt genoemd, 

bijvoorbeeldd door cursussen, scholing en begeleiding. 

Bijnaa twintig procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie 'goede 

communicatiee en informatie'. 'Goede communicatie' is het meest genoemde antwoord in 

dezee categorie en wordt letterlijk zo geformuleerd. Wat goede communicatie inhoudt is niet 

gespecificeerd.. 'Goede informatie' wordt ook vaak genoemd. Daarbij geven mensen aan dat 

tijdd en aandacht voor informatie belangrijk is, net als het goed doseren van duidelijke informatie 

overr de veranderingen. Vaker informeren of communiceren wordt nauwelijks genoemd. 

Ruimm vijftien procent van de antwoorden gaat over medewerkers betrekken en serieus 

nemen.. Mensen geven aan dat het belangrijk is om met meer mensen aan de veranderingen 

tee werken. Vrijwel alle antwoorden richten zich direct of indirect tot het managementteam. 

Hett managementteam moet meer en beter luisteren naar de werkvloer. Meer zorg en oog 
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voorr de werkvloer is van belang. Een aantal mensen geeft aan dat veranderingen beter worden 

gedragenn als er meer samen met het personeel aan wordt gewerkt. 

Bijnaa vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie 'niet te 

veell  tegelijk veranderen' Vrijwel alle antwoorden gaan over het afremmen van het huidig 

tempoo en het creëren van rust. Veranderingen moeten in fasen ingevoerd, over een langere 

tijdsperiodee en worden aangepast aan knelpunten die tijdens de veranderingen ontstaan. 

Meerr rust is ook belangrijk. Dan noemen mensen vooral de nabije toekomst waarin eerst rust 

nodigg is of uitzicht op rust moet worden geboden. 

XX van de 

Sterk ee pun t Voorbeelde n antwoorde n 

Goedee sfeer en prettige Leuke inrichting om in tee werken UX 
werkomgevingg Collegialiteit in het algemeen 

Socialee betrokkenheid, onderling steun bieden en ontvangen 

Visiee en wijze van behandelen Visie op behandeling van jongens en opleiden (begeleiding binnen en buiten) 272 
Duidelijkee behandeling en uitgezette methodiek 
Niveauu van de opleidingen die de jongens wordt geboden 

Inzet,, betrokkenheid en Goed personeel dat inzet toont en meer dan normale betrokkenheid W. 
strevenn naar verbetering De wil om te groeien en om niet stil te staan 

Strevenn naar inhoudelijke en professionele verbetering 

Tabell 8.4 Sterke punten van Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg 

Tabell  8.4 laat zien dat bijna vijfendertig procent van de antwoorden is ingedeeld bij de 

categoriee 'goede sfeer en prettige werkomgeving'. De meeste antwoorden zijn ingedeeld in deze 

categoriee en gaan over de goede onderlinge relaties tussen medewerkers, tussen afdelings-

hoofdenn en medewerkers en in de teams. De betrokkenheid van medewerkers op elkaar 

wordtt ook genoemd. Een aantal antwoorden gaat over de werkomgeving die veilig is, waar 

openn met elkaar gesproken kan worden en waar prettig wordt samengewerkt. 

Ruimm een kwart van de antwoorden gaat over de visie op de behandeling van de jongens 

enn op de wijze van behandelen. Mensen noemen dat de inrichting goede doelen nastreeft, een 

helderee visie heeft en dat er goed is nagedacht over de behandeling. Ook de wijze van behandelen 

vindenn veel mensen sterk. Het gaat dan vaak over de combinatie van behandeling en opleiding, 

dee structuur in de behandeling, de fasering, de methodiek en het resultaat dat in korte tijd 

wordtt geboekt. 

Bijnaa een kwart van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie 'inzet, betrokken-

heidd en het streven naar verbetering'. Bij deze antwoorden gaat het om de inspanningen van 

mensenn voor de jeugdinrichting. Sommige mensen noemen de inzet van iedereen, anderen 

zijnn specifieker en geven aan dat de inzet van de medewerkers of juist van het management-

teamm of'de harde kern' een sterk punt is van de inrichting. Betrokkenheid bij het werk wordt 

eenn aantal keren genoemd, net als het streven naar verbetering. Daarbij gaat het om de wil 

vann de inrichting om te groeien, verder te komen en om de bereidheid tot veranderen. 
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Perspectieve nn van verandermanager , afdelingshoofde n en medewerker s 
Dee driedeling 'strategen, invoerders en ontvangers' gebruik ik om belanghebbenden te 

onderscheidenn in het organisatie-ontwikkelingsproces bij de inrichting. De leden van het 

managementteamm vervullen bij De Hunnerberg de rol van strategen. Het managementteam 

zett het beleid van de inrichting uit en maakt de jaarplannen. Na de zelfevaluatie en de audit 

bepalenn de leden van het managementteam op welke verbeterpunten de jeugdinrichting zich 

gaatt concentreren. Ook het plan voor de herinrichting van de organisatie is vooral door het 

managementteamm gemaakt. De integratie van de structuurverandering en de andere verbeter-

activiteitenn is eveneens in handen van het managementteam. Het invoeren van veranderingen 

iss een taak van de afdelingshoofden die tevens plannen verder uitwerken wanneer dat nog 

niett door het managementteam is gedaan. De hoofden maakten bijvoorbeeld afdelingsplannen 

waarinn de consequenties van het algemene beleid voor hun eigen afdeling zijn verwerkt. 

Terr voorbereiding van de invoering van de nieuwe structuur en daarmee samenhangende 

veranderingenn nemen de afdelingshoofden deel aan werkgroepen. In die werkgroepen komt de 

concretee uitwerking van de veranderingen in de eerste helft van 1999 aan de orde. De kaders 

daarvoorr zijn door het managementteam bepaald. Onder medewerkers versta ik de socio-

therapeuten,, de medewerkers van Vorming en Opleiding en de medewerkers van de staf-

afdelingen.. De teamcoördinatoren reken ik ook tot de medewerkers, omdat zij formeel (nog) 

geenn leidinggevende functie hebben. De medewerkers zijn de ontvangers van de veranderingen. 

Meestall  worden veranderingen door de afdelingshoofden aan de medewerkers bekend 

gemaakt.. Algemene informatie verstrekt het managementteam. Een enkele keer worden 

medewerkerss betrokken bij de invoering van veranderingen. Bij het maken van de nieuwe 

behandelingsvisiee is bijvoorbeeld overleg geweest met de behandelingscoördinatoren. Na de 

besluitvormingg over de nieuwe behandelingsvisie zien zij vervolgens niet veel terug van hun 

opmerkingen.. Hetzelfde geldt voor andere situaties waarin met de staf of met medewerkers over 

veranderingenn heeft plaatsgevonden. Daarom karakteriseer ik de medewerkers als ontvangers. 

Tabell  8.5 bevat de scores van de verandermanager, de afdelingshoofden en de medewerkers 

vann de behandelafdelingen en van de stafafdelingen. De verandermanager is een van de leden 

vann het managementteam. Van de andere twee verandermanagers heb ik geen vragenlijsten 

ontvangen.. In de tabel zijn de erg negatieve en negatieve oordelen samengenomen, 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. Voor de verandermanager is aangegeven of hij 

positieff  of negatief over de aspecten oordeelt. Doordat geen scores van de andere verander-

managerss beschikbaar zijn, staat zijn oordeel gelijk aan honderd procent. Bij vrijwel elk 

aspectt zorgt dat ervoor dat hij het meest positief of het meest negatief is in vergelijking met de 

anderee groepen. Niettemin helpt het onderscheiden van de meest positieve en meest negatief 

oordelendee groepen bij het verkrijgen van een totaalbeeld. 

Dee verandermanager, de afdelingshoofden en de medewerkers verschillen van mening over 

dee zestien aspecten. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de meest positieve en meest 

negatievee oordelen over de jeugdinrichting en het organisatie-ontwikkelingsproces. De verander-

managerr is het meest positief over de aspecten die betrekking hebben op de organisatie. 

Dee afdelingshoofden zijn iets minder positief over de organisatie, maar duidelijk positiever 
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Verander -- Afde l ings - M e d e w e r k e r s Grootst e verschi l 

manage rr  hoofde n 

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

Organisat i e e 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Technologi e e 

Werk k 

Verhoudinge n n 

Ontwikkelproce s s 

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 
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85% % 
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100% % 
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Tabell  8.5 Positiev e en negatiev e oordele n uitgesplits t naar verandermanager . afdel ingshoofde n en 

medewerke r s s 

N.B .. Voo r de ve rande rmanage r is aangegeve n of hi j positie f of negatie f oordeel t ove r de aspecten . 

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

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

aspect . . 

dann de medewerkers die het minst positief oordelen. De verandermanager is eveneens het 

meestt positief over het organisatie-ontwikkelingsproces. De medewerkers zijn daar het meest 

negatieff  over. Voor de afdelingshoofden geldt weer een tussenpositie die meer in de buurt 

komtt van de beoordeling van de verandermanager. 

Bijj  dertien van de zestien aspecten is het grootste verschil tussen de groepen tenminste 

dertigg procent. De verandermanager heeft een helder beeld van de doelen en strategie van De 

Hunnerberg,, net als bijna alle afdelingshoofden. De score voor medewerkers op dit aspect is 

zeventigg procent. De verandermanager oordeelt negatief over de structuur van de organisatie, 

nett als zeventig procent van de medewerkers. Echter, vrijwel alle afdelingshoofden oordelen 

juistt positief over het aspect structuur. De verandermanager en vrijwel alle afdelingshoofden zijn 

positieff  over de cultuur en het leidinggeven bij de inrichting. Bij de medewerkers is de helft 

positieff  hierover en de helft negatief. De verandermanager en tweederde van de medewerkers 

iss positief over de individuele behandelplannen, terwijl zestig procent van de afdelingshoofden 
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daarr negatief over oordeelt. De verandermanager is positief over het werk bij de inrichting. 

Rondd de zestig procent van de afdelingshoofden en medewerkers is dat ook. De doelen en 

aanpakk van het organisatie-ontwikkelingsproces zijn helder voor de verandermanager en 

voorr tweederde van de afdelingshoofden. Voor vijfenvijfti g procent van de medewerkers zijn 

dee doelen en aanpak juist niet duidelijk. De verandermanager en de afdelingshoofden oor-

delenn positief over het werken met computers, net als tweederde van de medewerkers. 

Dee verandermanager vindt niet dat de veranderingen leiden tot spanningen binnen en tussen 

afdelingen.. Tachtig procent van de medewerkers vindt dat dat wel het geval is. De positieve 

enn negatieve oordelen van de afdelingshoofden zijn bij dit aspect gelijk verdeeld. Over de 

informatievoorzieningg over de veranderingen oordeelt de verandermanager en tweederde 

vann de afdelingshoofden positief, terwijl zestig procent van de medewerkers daar kritiek op 

heeft.. De verandermanager en tweederde van de afdelingshoofden oordelen positief over het 

creërenn van betrokkenheid bij de veranderingen. Driekwart van de medewerkers uit zich 

daarr juist negatief over. De verandermanager en vrijwel alle afdelingshoofden zijn positief 

overr de rol van het managementteam bij de veranderingen. Zestig procent van de medewerkers 

oordeeltt daar negatief over. De verandermanager is negatief over de rol van de hoofden bij 

dee veranderingen, terwijl ongeveer zestig procent van de hoofden en medewerkers positief 

oordeeltt over dit aspect. 

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

beeldd te ontwikkelen van de stand van zaken bij De Hunnerberg. De interpretatie van de 

resultatenn begint met twee vragen: wat gaat op dit moment goed bij de jeugdinrichting en 

watt is lastig bij het ontwikkelen van de organisatie? In de beantwoording van deze twee vragen 

integreerr ik de oordelen over de stellingen met de antwoorden op de open vragen. Vervolgens 

bespreekk ik de verschillen tussen de verandermanager, de afdelingshoofden en de medewerkers 

inn de beoordeling van de aspecten uit de vragenlijst. Dan plaats ik de resultaten in het licht 

vann de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces. Het contrasteren van de resultaten 

vann deze case met de resultaten van andere cases gebeurt in hoofdstuk 11. 

WatWat gaat goed? 

Eenn mooi resultaat is de positieve verwachting van de uitkomst van de veranderingen en de 

behoorlijkee steun en inzet. Ongeveer driekwart van de mensen is optimistisch over de organisatie-

ontwikkelingg en wil zich ervoor inzetten. Als een sterk punt van de jeugdinrichting worden 

inzet,, betrokkenheid en streven naar verbetering genoemd. Het merendeel van de mensen bij 

Dee Hunnerberg staat positief tegenover de structuurwijziging, de nieuwe behandelingsvisie 

enn de capaciteitsuitbreiding en wil een bijdrage leveren aan het realiseren daarvan. Ook sterk 

iss dat ongeveer driekwart van de mensen een helder beeld heeft van de doelen en strategie 

vann de inrichting. Mensen zijn bekend met de behandeldoelstelling en weten op welke wijze 

dezee in de praktijk kan worden gebracht. Mensen zijn eveneens positief over de visie op de 

behandelingg van de jongens en over de wijze van behandelen. Zestig procent van de mensen 

iss positief over de individuele behandelplannen, een belangrijk middel om de behandeling 

vann de jongens vorm te geven. Bijna zeventig procent is positief over het werken met computers 
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diee onder andere de behandeling ondersteunen. Over het werk bij de inrichting is ruim zestig 

procentt van de mensen positief. Als sterk punt van de inrichting noemen veel mensen de 

goedee sfeer en de prettige werkomgeving. Een lastig punt in dit verband is de problematische 

personelee situatie. Hoewel men positief is over de inhoud van het werk geven veel mensen 

aann dat er onvoldoende personeel is en dat de kwaliteit van het personeel aandacht behoeft. 

Tenn slotte is rond de vijfenvijfti g procent positief over de rol van de afdelingshoofden in het 

organisatie-ontwikkelingsprocess en over cultuur en leidinggeven bij de jeugdinrichting. Dat 

will  zeggen dat ruim de helft van de mensen tevreden is over hun leidinggevenden en over de 

manierr waarop zij met hun afdeling aan de veranderingen werken. 

Dee kern van de positieve resultaten is mijns inziens de houding van mensen ten opzichte 

vann de organisatie-ontwikkeling. Er is veel steun voor de structuurverandering, de nieuwe 

behandelingsvisiee en de capaciteitsuitbreiding. De meeste mensen hebben een sterke band 

mett het werk bij de inrichting en met de behandeling van de jongens. Per januari gaat de 

nieuwee organisatiestructuur functioneren en start de invoering van verbeteringsactiviteiten 

diee het laatste jaar zijn voorbereid. Er lijk t een stevige basis te zijn voor deze veranderingen en 

mensenn geven aan een bijdrage te willen leveren aan de realisatie ervan. De afdelingshoofden 

enn de teamcoördinatoren moeten samen met de medewerkers vorm geven aan die realisatie. 

Aandachtt voor teamvorming is dan nodig vanwege de (gedeeltelijk) nieuwe samenwerkings-

verbanden.. De rol van de afdelingshoofden in het ontwikkelingsproces en de cultuur en het 

leidinggevenn worden door een kleine meerderheid positief beoordeeld. Dat is een redelijke 

score,, maar aandacht voor verdere ontwikkeling van het leidinggeven in de nieuwe organisatie 

iss nodig. Daarom is het positief dat ontwikkeling van leidinggevenden al is onderkend als 

verbeterpunt.. Naast deze positieve resultaten bestaat er een aantal lastige vraagstukken. Het gaat 

dann om negatieve oordelen die meer of minder bekend zijn in de organisatie en die niet een-

voudigg zijn te verbeteren. 

WatWat is lastig? 

Omm te bepalen wat er lastig is bij het invoeren van veranderingen bij De Hunnerberg kijk ik in 

eerstee instantie naar de aspecten waarover meer dan de helft van de mensen negatief oordeelt 

enn naar de antwoorden op de open vragen over belemmeringen en succesvoorwaarden. Deze 

resultatenn zijn te ordenen onder vijf samenhangende thema's. 

Hett tijdsverloop van de veranderingen wordt het meest negatief beoordeeld. Veertig procent 

vann de mensen oordeelt erg negatief over dit aspect. Slechts vijftien procent is positief over 

hett tijdsverloop. Vrijwel iedereen geeft aan dat er teveel veranderingen tegelijk worden door-

gevoerd,, dat er weinig tijd is voor de verschillende stappen in het proces en dat mensen 

onvoldoendee gelegenheid krijgen aan de veranderingen te wennen. Ook bij de open vraag 

overr belemmeringen noemen veel mensen het hoge tempo van de veranderingen. De succes-

voorwaardee 'minder tegelijk veranderen' is daaraan gespiegeld. Sinds de start van de inrichting 

driee jaar geleden is er sprake van constante ontwikkeling. In het eerste jaar ging de aandacht 

voorall  uit naar het primaire proces. Daarna vonden de zelfevaluatie en de audit plaats. 

Conclusiess uit deze onderzoeken waren aanleiding om een aantal verbeteringen te starten en 

omm de organisatiestructuur aan te passen. Het managementteam vervult een sterke voor-

trekkersroll  bij die veranderingen en laat zich bij het bepalen van het tempo wellicht te weinig 
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leidenn door wat mensen het 'uithoudingsvermogen' van de afdelingshoofden en medewerkers 

noemen.. Het managementteam is zich bewust van de druk die de veranderingen op mensen 

leggenn en ontwikkelt daarom voor 1999 geen nieuw beleid. Echter, de invoering van reeds in 

gangg gezette ontwikkelingen en veranderingen zal zeker in de eerste helft van dat jaar nog 

eenn flinke inspanning van mensen vragen. 

Dee kritiek op het creëren van betrokkenheid bij het organisatie-ontwikkelingsproces 

hangtt voor een deel samen met het hoge tempo van de veranderingen. Zeventig procent van 

dee mensen oordeelt negatief over de aandacht voor medewerkers tijdens de veranderingen. 

Err zijn bijvoorbeeld weinig mogelijkheden voor bijsturing, omdat het managementteam 

strakk vasthoudt aan de eigen plannen en planning. Voor ideeën van medewerkers en visies van 

dee verschillende afdelingen is weinig ruimte. De bij de open vragen genoemde belemmeringen 

overr gebrek aan draagvlak en de slechte aanpak hangen hiermee samen. Als succesvoorwaarde 

voorr verandering noemen mensen dat medewerkers meer moeten worden betrokken en dat 

zijj  serieus willen worden genomen. Tezamen met het sterke punt van de inrichting dat mede-

werkerss zich inzetten voor de organisatie en streven naar verbetering geven deze resultaten 

aann dat tot nu toe een beperkt aantal mensen een bijdrage levert aan het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Het lijk t tijd voor verbreding van het proces naar de hele organisatie, 

zekerr ook omdat de invoering van eerder in gang gezette verbeteracties gaat starten. Het hoge 

tempoo van de veranderingen maakt het lastig om ruimte te creëren voor medewerkers. Soms 

wordenn medewerkers gevraagd mee te denken over bepaalde verbeterpunten. Vervolgens zien 

zijj  weinig terug van hun ideeën in de beslissing die uiteindelijk snel wordt genomen vanwege 

eenn deadline. Tijd voor terugkoppeling ontbreekt, waardoor mensen het gevoel krijgen niet 

serieuss te wordenn genomen. Een tweede punt dat het lastig maakt om medewerkers te betrekken 

iss de personele situatie. Op veel afdelingen is al weinig personeel om het gewone werk te 

doen.. Mensen vragen om deel te nemen aan bijvoorbeeld een workshop betekent dat de druk 

opp het dagelijks werk verder toeneemt. 

Eenn derde thema is de onduidelijkheid over de doelen en de aanpak van het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Ruim de helft van de mensen heeft geen helder beeld van de doelen van 

dee structuurverandering, de nieuwe behandelingsvisie en de capaciteitsuitbreiding. Evenmin 

wetenn mensen op welke manier deze veranderingen kunnen worden gerealiseerd. Voor een 

deell  zijn deze resultaten te begrijpen als volgend uit de geringe ruimte voor medewerkers in het 

proces.. Immers, de veranderingen zijn vooral een aangelegenheid waar het managementteam 

enn de hoofden zich mee bezighouden. De informatievoorziening draagt niet bij aan de 

verhelderingg van de doelen en de aanpak. Een kleine zestig procent van de mensen oordeelt 

negatieff  over de informatievoorziening. Er is met name kritiek op de kwaliteit van de informatie 

enn minder op de frequentie. De genoemde belemmeringen over slechte communicatie en 

informatiee illustreren dat, net als de daaraan gespiegelde succesvoorwaarde. Opnieuw is ook 

eenn verband te leggen met het tempo van de veranderingen. Het hoge tempo bracht ik eerder 

inn verband met het uithoudingsvermogen van mensen bij de inrichting. Ook heeft het te 

makenn met hun bevattingsvermogen dat het managementteam geneigd is te overschatten, 

zoalszoals betrokkenen aangeven. Mensen hebben tijd nodig om na te denken over wat doelen van 

dee verandering en om tot zich door te laten dringen hoe die kunnen worden gerealiseerd. 

Mij nn indruk is dat vooral onduidelijke informatie en communicatie zorgt voor de negatieve 
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beoordelingg van het aspect doelen en aanpak. Een van de redenen voor deze onduidelijkheid 

kann zijn dat het managementteam en de afdelingshoofden nog onvoldoende hebben uitge-

werktt wat bijvoorbeeld precies de consequenties zijn van de herinrichting van de organisa-

tie.. De nieuwe structuur is bekend, maar op veel punten moet de concrete invulling nog 

wordenn bepaald. Juist daarover vragen mensen helderheid en die is nog moeilijk te bieden. 

Bijnaa tachtig procent van de mensen geeft aan dat het organisatie-ontwikkelingsproces 

leidtt tot spanningen binnen en tussen afdelingen. Tevens laat de beoordeling van het aspect 

onderlingee verhoudingen zien dat zestig procent vindt dat individuen en afdelingen vooral 

zijnn gericht op hun eigen belangen. Naar mijn idee zijn de spanningen en de gerichtheid op 

eigenn belangen vooral gevolg van de op handen zijnde structuurwijziging. Het is bekend dat 

nieuwee afdelingen en teams gaan worden gevormd en de meeste mensen weten ook waar zij 

(waarschijnlijk)) terechtkomen. Tegelijk bestaan er nog veel onduidelijkheden over de concrete 

invullingg van de nieuwe afdelingen en weet bijvoorbeeld een aantal mensen nog niet wie hun 

nieuwee afdelingshoofd of de nieuwe teamcoördinator wordt. Onzekerheid en onduidelijk-

heidd over de toekomst dragen volgens mij in belangrijke mate bij aan deze resultaten. 

Bijnaa zestig procent van de mensen is negatief over de rol van het managementteam in het 

organisatie-ontwikkelingsproces.. De kritiek spitst zich vooral toe op de communicatie en op 

dee sturing en begeleiding van de veranderingen. Onduidelijke communicatie is al besproken. 

Bijj  sturing en begeleiding gaat het om de top-down aanpak die weinig ruimte laat aan mede-

werkers,, zoals bij creëren van betrokkenheid is aangegeven. De meest genoemde succes-

voorwaardee is dat een betere aanpak van de veranderingen nodig is. Daarbij gaat het om 

minderr top-down sturing en meer aandacht voor een zorgvuldig proces. Bij een zorgvuldig 

process is aandacht nodig voor goede communicatie, voor rustmomenten en voor de mede-

werkerss die de veranderingen moeten realiseren. Tegelijkertijd zien mensen ook de betrok-

kenheidd van het managementteam. Mogelijk zorgen de betrokkenheid bij het functioneren 

vann de organisatie en bij het veranderingsproces ervoor dat het managementteam ook sterk 

stuurtt en het lastig vindt om het veranderingsproces samen met anderen vorm te geven. 

PerspectievenPerspectieven van verandermanager, afdelingshoofden en medewerkers 

Hett managementteam en de afdelingshoofden oordelen over het algemeen het meest positief 

overr de organisatie en over de veranderingen. Ik denk dat de overwegend positieve beoordelingen 

vann de verandermanager en de afdelingshoofden voortkomen uit een combinatie van de 

investeringg die zij de afgelopen drie jaar hebben gedaan in de nieuwe inrichting, het totaal-

overzichtt dat zij vanuit hun positie hebben over de jeugdinrichting en de veranderingen, en 

dee sturende rol die zij in het ontwikkelingsproces vervullen. Na de start van De Hunnerberg 

inn 1995 hebben de leidinggevenden zich constant ingespannen voor de organisatie en voor 

verbeteringg ervan. Het eerste jaar ging het om het goed in gang zetten van het primaire proces. 

Vanaff  het tweede jaar wordt gewerkt aan allerlei verbeteringen en aan de voorbereidingen 

voorr de herinrichting van de organisatie. Het zijn met name de leidinggevenden die daaraan 

werkenn en zij beoordelen over het algemeen hun eigen inspanningen positief. Dat geldt iets 

sterkerr voor de verandermanager dan voor de hoofden. Ook dat is begrijpelijk, omdat het 

managementteamm in belangrijke mate zijn stempel drukt op de verbeteractiviteiten en op de 

voorbereidingg van de op handen zijnde veranderingen. De medewerkers zijn onmisbaar voor de 
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jeugdinrichting,, maar hun rol in de veranderingen is tot nu toe bescheiden. Als ontvangers 

vann de veranderingen krijgen zij vooral te horen wat leidinggevenden bedenken en wat er 

moett gebeuren om de plannen te realiseren. Hun overwegend negatieve beoordeling van het 

organisatie-ontwikkelingsprocess is in die context niet verwonderlijk. Over de aspecten die 

betrekkingg hebben op jeugdinrichting oordelen medewerkers overwegend positief. 

Bijj  alle aspecten die betrekking hebben op de organisatie bedragen de grootste verschillen 

tussenn de groepen vijfentwintig procent of meer. De verandermanager en vrijwel alle afdelings-

hoofdenn hebben een helder beeld van de doelen en de strategie van de inrichting, net als 

zeventigg procent van de medewerkers. Waarschijnlijk zorgt de leidinggevende positie van de 

verandermanagerr en de hoofden voor een hogere score op dat aspect. Cultuur en leidinggeven 

wordenn eveneens positief beoordeeld door de verandermanager en door vrijwel alle afdelings-

hoofden.. Bij medewerkers zijn de positieve en negatieve oordelen gelijk verdeeld. Dat betekent 

datt de helft van de medewerkers kritiek heeft op de manier van leidinggeven en vindt dat 

meerr aandacht mag worden besteed aan een aantal cultuurelementen. Het verschil in perspectief 

kann betekenen dat de verandermanager en de hoofden het idee hebben dat dit punt uit de 

zelfevaluatiee en audit al voldoende aan de orde is gekomen, terwijl veel medewerkers aangeven 

datt cultuur en leidinggevenden aandacht nodig hebben. De verandermanager en een meerderheid 

vann de medewerkers zijn positief over de behandelplannen. De kritiek van de afdelingshoofden 

opp de behandelplannen heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de hoofden nu verantwoordelijk 

wordenn voor de uitvoering van de behandelplannen in hun afdeling en dat zij daar nog problemen 

zien.. Onder andere de hoge werkdruk en de personele situatie zorgen ervoor dat relatief veel 

afdelingshoofdenn en medewerkers negatief oordelen over het werk bij de inrichting. De verander-

managerr en de afdelingshoofden oordelen positief over de onderlinge verhoudingen, terwijl 

zeventigg procent van de medewerkers daar negatief over oordeelt. Dat betekent dat mede-

werkerss vinden dat afdelingen en personen vooral gericht zijn op hun eigen belangen. 

Mogelijkk heeft dit verschil te maken met de voorsprong van leidinggevenden in het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Zij hebben bijvoorbeeld een beter beeld van De Hunnerberg na de 

herinrichtingg en kunnen daardoor de organisatie meer zien als een geheel. Ook kan dit verschil 

eropp duiden dat leidinggevenden de politieke dimensie van de structuurverandering onder-

schatten. . 

Bijj  de meeste aspecten die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces 

bedragenn de grootste verschillen vijfendertig procent of meer. De verandermanager en tweederde 

vann de afdelingshoofden hebben een helder beeld van de doelen en aanpak van de veranderingen, 

doordatt het managementteam de doelen en aanpak voor een belangrijk deel in overleg met 

dee hoofden heeft bepaald. Een aantal afdelingshoofden en een meerderheid van de mede-

werkerss weet nog niet goed weet wat de bedoeling is, waarschijnlijk doordat zij nog weinig 

betrokkenn zijn in het ontwikkelingsproces. Over het werken met computers zijn alle leiding-

gevendenn en tweederde van de medewerkers positief. De negatieve oordelen van eenderde 

vann de medewerkers volgen mogelijk uit de tijd die het werken met computers kost. 

Daardoorr blijf t minder tijd over voor directe interactie met de jongens. De verandermanager 

geeftt aan dat de veranderingen weinig of geen spanningen opleveren tussen en binnen afdelingen. 

Volgenss de helft van de afdelingshoofden en tachtig procent van de medewerkers is dat juist 

well  het geval. Mogelijk maakt de afstand van het managementteam en van een aantal afdelings-

250 0 



hoofdenn tot de werkvloer dat zij onvoldoende zicht hebben op wat zich daar afspeelt. Eerder 

bleekk dit bij het verschil in perspectief op de onderlinge verhoudingen. Hierdoor bestaat het 

gevaarr dat aan deze aspecten geen aandacht wordt besteed doordat leidinggevenden denken 

datt dat niet nodig is. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening over de veranderingen. 

Dee verandermanager en tweederde van de afdelingshoofden vinden dat dat goed gaat, terwijl 

driekwartt van de medewerkers kritiek heeft op de informatievoorziening. Ook op het creëren 

vann betrokkenheid is kritiek. Bij dat aspect kan wederom sprake zijn van overschatting door 

dee leidinggevenden. Waarschijnlijker is dat leidinggevenden vinden dat er voldoende ruimte 

iss geweest voor medewerkers, terwijl medewerkers zelf vinden dat zij meer betrokken moeten 

wordenn in het ontwikkelingsproces. De verandermanager en de afdelingshoofden oordelen 

positieff  over de wijze waarop het managementteam sturing en begeleiding geeft aan het 

ontwikkelingsproces.. Tegenover de steun van de afdelingshoofden voor de werkwijze van het 

managementteam,, staat dat een meerderheid van de medewerkers kritiek heeft op de rol van 

hett managementteam. Het eerder genoemde hoge tempo, de slechte informatievoorziening 

enn het niet betrekken van medewerkers lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. Ten slotte 

valtt bij de beoordeling van de rol van de afdelingshoofden vooral de negatieve score van de 

verandermanagerr op. Mijn indruk is dat het managementteam vindt dat afdelingshoofden 

hunn rol in het ontwikkelingsproces nog onvoldoende hebben opgepakt. Vraagstuk daarbij is 

off  de hoofden voldoende gelegenheid hebben gehad om zaken die met de organisatie-

ontwikkelingg te maken hebben met hun medewerkers te bespreken. Niettemin is een meerderheid 

vann de hoofden en medewerkers positief over de rol van de hoofden. 

Hett uitsplitsen van de scores van de verandermanager, de afdelingshoofden en de mede-

werkerss leert dat de groepen duidelijk verschillen. De toelichting van de verschillen laat zien dat 

dezee zijn te begrijpen in het licht van de rol en positie van de groepen in het ontwikkelings-

proces,, maar daarmee is nog niet duidelijk wat de betekenis is van deze resultaten voor het 

vervolgg van dat proces. Mijns inziens duiden enkele van deze verschillen op een voorsprong 

vann leidinggevenden die zij kunnen inzetten bij de verdere ontwikkeling van de inrichting. 

Hett managementteam heeft onder meer een helder beeld van de doelen en aanpak van de 

veranderingen.. Een belangrijk deel van de hoofden heeft dat ook. Hoofden kunnen onderling 

enn met hun afdelingen werken aan verbreding van de kennis over de bedoeling van de 

veranderingen.. Daarbij kunnen zij hun informatievoorsprong goed inzetten. Zij kunnen dan 

ookk aandacht besteden aan de informatiebehoefte van medewerkers en aan de vraag wat 

kwalitatieff  goede informatie is. 

DeDe gevolgde aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces 

Dee aanpak van de veranderingen karakteriseer ik volgens kenmerken van de ontwerp-

benaderingg en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen toegelicht 

enn samengevat in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of de verschillende 

kenmerkenn bij De Hunnerberg zijn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens een 

ontwikkelbenadering.. Daarna licht ik toe waarom ik voor de jeugdinrichting tot een bepaalde 

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

vann de aanpak baseer ik op schriftelijke informatie over het organisatie-ontwikkelingsproces 

enn op informatie die ik tijdens de gesprekken heb verkregen. De effectiviteit van de aanpak 
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Kenmer k k Ontwerpbenaderin g g Ontwikkelbenaderin g g 

Adviseu rr  Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatteontwerpp organisatie eigen kennis gebruiken 

Tabell  8.6 De aanpak van de organisatie-ontwikkelin g bi j De Hunnerber g 

bepaall  ik aan de hand van de oordelen die mensen over het veranderingsproces geven. 

Hett managementteam ziet De Hunnerberg vooral als een bron van tekortkomingen. In 1995 

iss de inrichting gestart en dan gaat niet alles gelijk goed. Het primaire proces staat het eerste 

jaarr centraal. Behandeling en beheer zijn bewust van elkaar gescheiden, zodat de aandacht 

goedd kan worden gericht op behandeling van de jongens. Bij de zelfevaluatie inventariseert het 

managementteamm de problemen en worden de eerste verbeterpunten geformuleerd. De twee 

volgendee jaren staan in het teken van verbetering en van het voorbereiden van de integratie 

vann behandeling en beheer. Het managementteam heeft zeker waardering voor de in de 

inrichtingg aanwezige kennis en ervaring, maar acht deze bij het bepalen van doelen en aanpak 

vann de veranderingen niet van groot belang. Daarom karakteriseer ik hun visie op de jeugd-

inrichtingg als aansluitend bij ontwerpbenadering. Identificatie van problemen gebeurt door 

hett managementteam. Wanneer nodig doet het managementteam dat samen met anderen, 

vrijwell  altijd afdelingshoofden. Voordat de oplossing van problemen aan de orde komt, vindt 

meestall  nadere verkenning plaats. De zelfevaluatie volgens de INK-systematiek is daar een 

voorbeeldd van. Na deze evaluatie volgt een beoordeling door externen in de vorm van een 

audit.audit. Ook andere gesignaleerde problemen worden eerst nader onderzocht. Daarom kies ik 

bijj  'idee over problemen' voor een tussenpositie. Ook bij de benadering van het einddoel 

komm ik uit op een tussenpositie. Enerzijds is het einddoel concreet en bekend. Een herontwerp 
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voorr de organisatie is gemaakt en dat wordt per januari ingevoerd. Ook is er een nieuwe 

behandelingsvisiee en breidt de Reïntegratie Afdeling uit. Anderzijds moeten veel zaken nog 

naderr worden uitgewerkt en staat bijvoorbeeld een evaluatie van de nieuwe structuur 

gepland.. Dat betekent dat ontwikkeling voor een deel noodzakelijk is, maar ook dat er 

bewustt ruimte voor wordt gehouden. De methode van het managementteam komt neer op 

eenn centrale rol voor de top in het gehele ontwikkelingsproces. Het managementteam neemt 

hett voortouw en schakelt waar nodig afdelingshoofden of eventueel anderen in. Deze aanpak 

wordtt gevolgd voor het bepalen van de nieuwe structuur en voor de andere verbeterthema's. 

Uitwerkingg van bepaalde vraagstukken gebeurt in de regel door een werkgroep die daarvoor 

opdrachtt krijgt van het managementteam. 

Dee besturing van het organisatie-ontwikkelingsproces is in handen van het management-

team.. Het initiatief voor de veranderingen en verbeteringen komt van het managementteam 

datt het ontwikkelingsproces coördineert en controleert. Voor de structuurverandering heeft 

hett managementteam een projectorganisatie ingesteld die ook zorgdraagt voor de integratie 

vann andere verbeteractiviteiten. De stuurgroep bestaat uit het managementteam. De twee 

projectgroepenn worden geleid door de unitdirecteuren. Elke unitdirecteur is adviseur van de 

projectgroepp van de andere directeur. De projectorganisatie lijk t daardoor sterk op de bestaande 

organisatiee en veranderen in de bestaande organisatie hoort bij de ontwikkelbenadering. 

Echter,, de vormgeving van de ontwikkelingen is volledig in handen van het managementteam 

enn daarom karakteriseer ik dit kenmerk als behorend bij de ontwerpbenadering. Besluiten 

wordenn telkens genomen door het managementteam. Politieke haalbaarheid en acceptatie 

vann betrokkenen zijn daarbij minder relevant dan inhoudelijke of financiële argumenten. 

Conflictenn komen betrekkelijk weinig voor. De sterk sturende rol van het managementteam 

wordtt over het algemeen geaccepteerd. Overleg en onderhandeling staan in het teken van het 

accepterenn van de doelen die het managementteam stelt. 

Dee invoering van veranderingen en verbeteringen gaat volgens een ontwerpbenadering. 

Hett ontwerp van de nieuwe structuur en de invoering zijn bijvoorbeeld duidelijk gescheiden. 

Tijdenss de voorbereidingen was er sprake van strakke planning. De invoering van andere 

verbeteringenn is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de structuurverandering en volgt 

nadatt de nieuwe organisatiestructuur operationeel is. Verbeteringen die het afgelopen jaar en 

hett jaar daarvoor zijn ingevoerd kenden evenmin weinig ruimte voor bijsturing en het tempo 

lagg over het algemeen hoog. Dat tempo van de veranderingen en de centrale rol van het 

managementteamm in het ontwikkelingsproces maken participatie van medewerkers lastig. 

Datt geldt voor het herontwerp en voor de andere verbeteringsactiviteiten. Werkgroepen die 

bezigg zijn met de uitwerking van oplossingen bestaan vooral uit afdelingshoofden. De extern 

adviseurr heeft een beperkte rol gespeeld in het ontwikkelingsproces. Hij was als deskundige 

betrokkenn bij het plan voor de herinrichting van de organisatie en in die zin is er sprake van 

ontwerpbenadering.. Evengoed kan dit kenmerk buiten beschouwing worden gelaten, want 

hett meeste inhoudelijk werk is door het managementteam en de afdelingshoofden gedaan. 

Tabell  8.6 en de toelichting overziend kom ik tot de conclusie dat de aanpak van het organisatie-

ontwikkelingsprocess vooral verloopt volgens een ontwerpbenadering. Dat klinkt vreemd 

omdatt bij De Hunnerberg wordt gesproken van een ontwikkelingsproces en mensen sinds de 

startt werken aan ontwikkeling van de organisatie. Echter, de wijze waarop dat gebeurt typeer ik 
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alss een ontwerpbenadering. Van de tien kenmerken uit de tabel karakteriseer ik er namelijk 

achtt als behorend bij de ontwerpbenadering. Bij twee kenmerken neem ik een tussenpositie 

in.. De effectiviteit van de ontwerpmatige aanpak van het ontwikkelproces bepaal ik in eerste 

instantiee aan de hand van de beoordeling van de invoering door betrokkenen. Over de acht 

aspectenn uit de vragenlijst die betrekking hebben op het ontwikkelproces oordeelt 18% erg 

negatief,, 42% negatief, 38% positief en 2% erg positief. Een negatief oordeel over het ont-

wikkelprocess door zestig procent van de mensen die bij De Hunnerberg werken zie ik als een 

relatieff  lage proceseffectiviteit. 

Dee relatief lage proceseffectiviteit is naar mijn idee vooral een gevolg van de sterk sturende 

roll  van het managementteam. Er zijn diverse redenen denkbaar voor de stevige aanpak door 

hett managementteam. De directeuren vinden wellicht dat de jonge organisatie sterke leiding 

nodigg heeft. De organisatie krijgt die ook, misschien zelfs te sterk. Tevens kijkt 'de buiten-

wacht'' kritisch naar de ontwikkelingen. Justitie volgt de inrichting en de buurt kijkt mee, met 

namee naar de ontvluchtingen en naar de jongens in de open afdeling. Het is daarom belangrijk 

datt zaken goed gaan. Het in gang zetten van het primaire proces vraagt veel aandacht van de 

afdelingshoofden.. Medewerkers zijn druk bezig met de uitvoering van het dagelijkse werk. 

Eenn lastig vraagstuk dat zich dan voordoet is hoe de hoge werkdruk van de hoofden en mede-

werkerss te combineren valt met gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van de inrichting. 

Datt laatste vraagt immers extra tijd. Het managementteam voelt zich betrokken en is ver-

antwoordelijkk voor de organisatie. In die context is de sterke sturing begrijpelijk. Mogelijk 

hebbenn de directeuren het idee daarmee anderen te ontlasten. Met goede bedoelingen en veel 

energiee zet het managementteam zich in voor de ontwikkeling van de jeugdinrichting. 

Inn januari start de invoering van diverse plannen, terwijl veel mensen negatief oordelen over 

hett voortraject. Meer dan de helft van de medewerkers weet niet wat de bedoeling is van de 

veranderingen,, maar mensen gaan wel in een ander team werken, volgens een nieuwe behandelings-

visiee en met een andere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat 

maaktt het lastig om de verbeterdoelen te realiseren. Het ziet ernaar uit dat de meeste van de 

gesignaleerdee problemen niet makkelijk zijn op te lossen in de nieuwe organisatie. Meer 

ruimtee voor medewerkers vereist een discussie in het managementteam en met de afdelings-

hoofdenn over hun visie op de rol van medewerkers. Een keuze voor verbreding van het organisatie-

ontwikkelingsprocess betekent dat daar voorwaarden voor moeten worden gecreëerd. Tijd en 

rustt lijken mij van groot belang. Ook is het nodig om te bedenken hoe inbreng van mede-

werkerss vorm krijgt. Daarbij springen de positieve resultaten in het oog. Mensen hebben een 

positievee verwachting van de uitkomst van de veranderingen en de steun voor de veranderingen 

iss groot. De resultaten wijzen op een duidelijke wens van medewerkers om een bijdrage te 

leverenn aan de veranderingen. De mogelijkheid bestaat om op korte termijn een omslag te 

maken.. De invoering van de nieuwe structuur kan als keerpunt fungeren. Om een omslag in 

dee aanpak van het ontwikkelingsproces te realiseren is het van belang dat het management-

team,, de afdelingshoofden en de teamcoördinatoren zich buigen over de vraag hoe zij samen 

mett medewerkers aan de invoering van alle verbeterplannen en voorstellen gaan werken. 
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8 . 66 STAPPEN IN HET SURVEY-FEEDBACKPROCE S 

Inn deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces bij De 

Hunnerberg.. Het stappenplan zoals beschreven in paragraaf 6.6, inclusief de aanvullingen 

daaropp die in paragraaf 7.6 staan vermeld, vormen de basis voor de survey-feedback in deze 

case.. Dat plan is gebaseerd op algemene aanbevelingen uit de literatuur en op leerervaringen 

uitt de hiervoor beschreven cases. Per stap geef ik eerst aan wat mij bij aanvang van deze case 

eenn goede aanpak leek. Vervolgens beschrijf ik voor elke stap hoe deze is ingevuld tijdens het 

onderzoeksprojectt bij De Hunnerberg en wat nieuwe leerervaringen zijn. Aan het einde van de 

paragraaff  bespreek ik het plan voor de inrichting van het feedbackproces bij de volgende case. 

ii  Afstemme n met leidinggevende n over de inrichtin g van het 
onderzoeksprojec tt  en de surve y 
(a)) met directie afstemmen over doel en aanpak van het onderzoek, inclusief het plan voor terug-

koppelingg van de resultaten, (b) maken plan van aanpak voor onderzoeksproject en bespreken met 

leidinggevendenn en (c) eventueel aanpassen van aanpak en planning 

Hett afstemmen met het managementteam en de afdelingshoofden kwam al aan de orde in 

paragraaff  8.3. Ik bespreek hier kort de aandachtspunten bij de eerste stap. Bij De Hunnerberg 

voerr ik twee gesprekken met de directeur van de gesloten unit over het doel en de aanpak van 

hett onderzoek. In de managementteam vergadering stemt hij vervolgens af met zijn collega's. 

Hett onderzoek bij De Hunnerberg heeft twee doelen. Ten eerste gaat het erom een beeld te krijgen 

vann de manier waarop mensen bij de jeugdinrichting tegen het organisatie-ontwikkelings-

process aankijken. Dat proces loopt inmiddels twee jaar. Het gaat erom dat mensen hun 

meningg geven over de lopende veranderingen en daarom wordt in de vragenlijst gespecificeerd 

welkee dat zijn. Daardoor levert het onderzoek een beeld van de actuele situatie. Wij bespreken 

ookk de mogelijkheid om een onderscheid te maken in perspectieven van leidinggevenden en 

medewerkers.. Ten tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de resultaten te bekijken 

watt mogelijkheden zijn om het organisatie-ontwikkelingsproces te versterken. Daarbij is het 

strevenn om het onderzoek aan te laten sluiten bij andere activiteiten, zodat het geen op zich-

zelff  staand project wordt. 

Dee aanpak van het onderzoek werk ik uit 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 de resultaten met de leidinggevenden, 

schriftelijkee rapportage en bepalen van het vervolgtraject. Het plan van aanpak bespreek ik 

eerstt met de directeur van de gesloten unit. Hij stemt af met zijn collega's in de vergadering 

vann het managementteam. Vervolgens ontvangen de afdelingshoofden een exemplaar van het 

plann van aanpak. Tijdens een conferentie waar alle afdelingshoofden aanwezig zijn bespreken 

wijj  het onderzoek en de aanpak bij De Hunnerberg. De hoofden reageren enthousiast en 

gevenn aan dat zij het onderzoek zinvol vinden. Er wordt voorgesteld de afname van de vragen-

lijstt enkele weken later te plannen, zodat de terugkoppeling begin januari kan plaatsvinden. 

Eenn nadeel is dat dat een drukke maand is, omdat de nieuwe afdelingen en teams starten. Een 

belangrijkerr voordeel is dat daardoor de mogelijkheid ontstaat om de uitkomsten te integreren 

mett de invoering van andere verbeteringen. Wanneer de resultaten al in december beschik-
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baarr zijn, is de kans groot dat er niets mee gebeurt. Iedereen is dan bezig is met de laatste 

voorbereidingenn voor de structuurwijziging. Wij maken de afspraak om half januari de 

resultatenn te bespreken in een gezamenlijke bijeenkomst van het managementteam en de 

afdelingshoofden.. Vervolgens schrijf ik een rapport en een samenvatting voor de medewerkers. 

Opp basis van de bespreking van de resultaten en de schriftelijke rapportage overleg ik met het 

managementteamm over een vervolgtraject. Ik geef aan dat bespreking van de resultaten in de 

nieuwee teams een manier is om met alle mensen die bij de inrichting werken over het organisatie-

ontwikkelingsprocess te praten. Het gezamenlijk interpreteren van de resultaten en het maken 

vann verbeterplannen kan op die manier worden gekoppeld aan teamontwikkeling. Een aantal 

leidinggevendenn vindt dat direct een interessant idee, anderen reageren meer neutraal. 

Dee afspraak is dat wij in januari het vervolgtraject nader uitwerken, zodat dat goed kan aan-

sluitenn bij de situatie in de jeugdinrichting op dat moment. 

Ikk ben tevreden over de invulling van deze eerste stap. De afstemming over het doel en de aanpak van het 

onderzoekk met het managementteam en de afdelingshoofden verloopt goed. Wij bekijken gezamenlijk 

watt een zinvolle invulling is van het onderzoek bij De Hunnerberg. Een mogelijkheid voer terugkoppeling 

vann de resultaten naar de medewerkers komt aan de orde. Daarover maken wij nog geen afspraak, 

maarr wel blijken leidinggevenden geïnteresseerd om in hun afdelingen de resultaten te bespreken. 

Ookk positief is dat de intentie bestaat om de resultaten en eventuele vervolgacties te integreren met 

anderee act ive 

onderzoekk niet op zictóetf tt staafl. 

Hett lukt opnieuw om in de begmfase van het ond 

vindd dat wftuÉrt^ 

overr dé doelen ettaai^̂  

teiolî gevendenn lég^ 

meestee afdelingshoofden positieve verwachtingen hebben van het project Mensen realiseren zich dat 

hett een extra belasting betekent voor een toch al drukke organisatie. Tegelijk geven zij aan dat het 

onderzoekk veel kan opleveren en dat deelname daarom betangriffc is. P r^ 

belangrijk,, omdat ik in een vroeg stadium begin met het realiseren van betrokkenheid en vertrouwen. 

Wanneerr ik alleen een plan van aanpak schrijf en dat aan de leidinggevenden stuur, blijf ik een 

'anonieme'' onderzoeker. De persoonlijke kennismaking is ook van belang als in een later stadium 

gezamenlijkee interpretatie plaatsvindt. Het is dan makkelijker om snel aan de slag te gaan. op open 

wijzee over gesignaleerde problemen te praten en om een verbinding te maken met de veranderings-

vraagstukkenn die aan de orde zijn bij de jeugdinrichting. Bovendien denk ik dat dé respons toeneemt 

wanneerr mensen weten wie het onderzoek uitvoert. Bij De Hunnerberg gaan hoofden een wedden* 

schapp aan over de respons van hun afdeling, iets wat waarschijnlijk niet zou gebeuren wanneer wij 

niett met elkaar over de aanpak van het onderzoek hadden gesproken. 
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22 Verspreide n vragenlijs t 'Verandere n in organisaties ' onde r ali e 
leidinggevende nn en medewerker s 
(a|| aanpassen terminologie aan situatie in de organisatie en wijzen op mogelijkheid om open vragen toe 

tee voegen, (b) enthousiasmerende begeleidende brief van directie, (c) persoonlijke verspreiding van 

vragenlijstt door leidinggevenden, (d) invullen in werktijd gedurende een periode van ongeveer twee 

weken n 

Hett aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij De Hunnerberg kwam 

inn de vorige paragraaf al aan de orde. De vragenlijst 'Veranderen bij Rijksbehandelinrichting 

Dee Hunnerberg' begint met een introductietekst die aangeeft wat de bedoeling is van de lijst, 

overr welke veranderingen deze gaat en hoe de lijst is opgebouwd. De vragen over technologie 

zijnn aangepast zodat deze betrekking hebben op de individuele behandelplannen en op het 

werkenn met computers. Na de stellingen volgen drie open vragen over belemmeringen, succes-

voorwaardenn en sterke punten van de jeugdinrichting. De vraag over sterke punten is opgenomen 

naa overleg met de directeur van de gesloten unit. Ik noemde deze vraag als voorbeeld van het 

toevoegenn van een extra open vraag. De vraag spreekt hem aan, omdat positieve antwoorden 

stimulerendd kunnen werken in het verdere ontwikkelingsproces van de inrichting. 

All ee mensen bij De Hunnerberg krijgen twee keer schriftelijke informatie over het onder-

zoek.. Daarnaast heb ik tijdens de bespreking van het onderzoeksplan de afdelingshoofden 

gevraagdd om de mensen in hun afdelingen mondeling op de hoogte te brengen van het 

onderzoek.. De eerste brief die mensen ontvangen is van de directeur. In deze brief staat wat 

hett doel is van het onderzoek, hoe het wordt uitgevoerd en door wie. De brief geeft aan dat 

hett managementteam het initiatief voor het onderzoek heeft genomen en dat de resultaten 

wordenn gebruikt voor verbetering van de organisatie. Ook wordt aangegeven dat het onder-

zoekk zodanig is gepland dat de resultaten kunnen worden gekoppeld aan de invoering van 

anderee verbeteringen. Ik schrijf een begeleidende brief bij de vragenlijst. Ik verwijs naar de 

brieff  van de directeur en geeft aan wat de bedoeling is bij het invullen van de lijst. De brief 

eindigtt met een aankondiging dat de samenvatting van de resultaten begin februari wordt 

verspreid. . 

Dee aangepaste vragenlijsten en de begeleidende brieven worden verspreid onder de afdelings-

hoofden.. Met hen is afgesproken dat zij voor verdere verspreiding zorgen. Ingevulde lijsten 

komenn in een gesloten enveloppe weer terug bij de afdelingshoofden. Die zorgen ervoor dat 

dee lijsten worden teruggestuurd naar de universiteit. Voor de hoofden voeg ik een checklist 

bij.. Daarop staat de afgesproken procedure, enkele tips om mensen enthousiast te maken 

voorr het invullen van de lijst en ik wijs nogmaals op het belang van een hoge respons. Met 

dee checklist probeer ik de afdelingshoofden te ondersteunen bij de afname van de vragenlijst. 

Mensenn krijgen twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Aan het begin van de tweede 

weekk herinneren de afdelingshoofden mensen eraan dat aan het einde van de week de lijsten 

wordenn teruggestuurd. Enkele dagen na het weekeinde leveren nog redelijk wat mensen hun 

lijstt in. Die lijsten worden ook verwerkt en uiteindelijk is de respons vijfenvijfti g procent. 
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Ikk  vind dat de invullin g van de tweede stap eveneens goed verloopt . De aangepast e vragenlijs t slui t aan bi j 

dee situati e in de organisatie . Opnieu w word t een extr a open vraag opgenome n over wat ster k is aan de 

organisatie .. Het lijk t mi j goed om deze vraag standaar d op te nemen . De antwoorde n geven weer waar 

mensenn trot s op zijn en dat kan mensen energi e geven om zkh in te zetten voor verbeterin g van zaken die 

niett  goed gaan, in de praktij k van organisatie s in veranderin g blijk t er veel niet goed te gaan. Een vraag 

diee positiev e antwoorde n lever t biedt dan tegenwicht . Naast het standaar d opneme n van deze vraag wi l ik 

dee mogelijkhei dd om extr a open vragen op te nemen onder de aandach t blijve n brengen . De brie f van de 

algemee nn directeu r laat betrokkenhei d zien van het managementtea m en geeft aan dat de top van de 

organisati ee het onderzoe k belangrij k vindt . Ook geeft de brie f aan dat het onderzoe k niet op zichzel f staa t 

maarr  dal de resultate n worde n geïntegreer d met andere verbeteractiviteiten . Hiermee wijs t de directeu r op 

dee samenhangend e aanpak die word t nagestreefd . Het verspreide n en inneme n van de vragenlijste n door de 

afdelingshoofde nn werk t goed. Naar mij n idee krijg t het onderzoe k daardoo r een persoonlijke r karakte r dan 

wanneerr  mensen de Ujst krijge n van iemand die zij niet kennen . Uiteindelij k is o> respon s vijfenvp g procen t 

Ikk  begin te vermoede n dat ik moet acceptere n dat dat een redelijk e respon s is. hoewel ik nastree f dat driekwar t 

vann de betrokkene n de lijs t invult . De vraag is echte r of het reëel is om een dergelijk e respon s te wensen . 

Ookk in andere cases komt de respon s telken s ui t rond de vijfti g procent . Waarom heb ik dan het idee 

datt  dat hoger kan? Bij De Hunnerber g vraag ik opnieu w een aantal leidinggevende n wat zij daarove r 

denken .. Bi j de besprekin g van het plan van aanpi k gaven sommige n aan dat zij honder d procen t zouden 

haten .. Dat is duidelij k niet het gevat . Zij antwoorde n dat zij dat niet zo serieu s bedoelde n en dat honder d 

procen tt  onmogelij k is b i j t H l Ê É Ê m ^ ^ , ^ w m ZOÖ nie t eens werde n gehaal d als invulle n verplich t 

is .. iezie n de dratö é dje het dageöjkt e * e i * m e i ^ 

presen tt  een aardi g resultaat , fó  respon s onderd e rtoofde n is wat hoger , maar evenmi 

I w e e t i d e n v ^ ^ 

meest ee afitfettagé h te^^maéé^^^-^i^  m ë i e | ^ e r s pérso^^ k ta n te spreken ; Óp 4e 

bebamieiafde ^ ^ 

voorr  dat een afdelingshoof d in de kort e period e voor het invulle n niet iederee n ziet . 

Mijnn eigen idee dat een half uurtj e voor het invulle n van een vragenlijs t snel is gevonde n verdien t 

bijstelling .. Het werkritm e in de organisatie s die aan mij n projec t meewerke n is dusdani g dat een half 

uurtj ee niet snel is gevonden . Ook doen mensen de lijs t niet in hun tas om er in de trei n even voor te 

gaann zitten . De mense n in de organisatie s die ik spreek over de hoogt e van de respon s geven mi j de 

indru kk dat desinteress e of onwi l maar een beperkt e rot spelen . Zou het dan helpen om meer tij d te 

gevenn voor het invullen , vie f weken bijvoorbeeld ? Waarschijnlij k niet . Mei gevaar is dan dat mensen de 

lijs tt  wegleggen , omda t deze pas over een maand hoef t te zijn ingevuld . De opti e om de vragenlijs t af te 

nemenn tijden s werkoverle g heb ik nog in mij n hoofd . Ook bi j De Hunnerber g was dat geen haalbar e 

zaak.. Er is geen rus t en tij d voor het gezamenlij k invulle n van een vragenlijs t en bovendie n word t 

werkoverle gg niet frequen t genoeg gehoude n om alle afdelinge n in een beperkt e period e de lijs t in te 

latenn vutten . Ook is bi j organisatie s als jeugdinrichtinge n en zorginstellinge n door roosterin g vaak niet 

iederee nn aanwezi g op het werkoverleg . Een respon s van rui m de helf t van de mense n en een goede 

vertegenwoordigin gg van alle afdelinge n is daarom mooi . 

Tochh blij f ik mi j afvrage n hoe een hoger e respon s kan worde n bereikt . Wat kan ervoo r zorgen dat nog 

meerr  mensen de lijs t invullen ? Nu krijge n mensen schriftelijk e informati e van de directi e en van mij . 

Leidinggevende nn spreke n met hun medewerker s over het onderzoe k en geven aan waaro m het 

belangrij kk  is om de lijs t in te vutten . Reden om de lijs t in te vulle n zijn dat daarme e word t gekeke n wat 
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goedd gaat wat minder goed gaat en wat verbetermogelijkheden zijn. Doordat is afgesproken om bij de 

vierdee stap de terugkoppeling naar de eenheden concreet in te vutten kan nu nog geen duidelijk beeld 

vann de vervolgacties worden gegeven. Hogelijk is een concreet beeld juist nodig voor een hogere respons. 

Ikk kan mij voorstellen dat meer mensen de lijst invullen wanneer precies is aangegeven hoe de terug-

koppelingg naar de afdelingen plaatsvindt en op welke manier in de teams over verbetermogelijkheden 

wordtt gesproken. Als een concreet perspectief op het vervolg de respons verhoogt kan ik dat als argument 

aanvoerenn om in de eerste stap meer duideUjkheid te scheppen over de terugkoppetótg naar de eenheden. 

Tott nu toe wordt de terugkoppeling pas ingevuld als de resultaten bekend zijn. 

33 Resultate n bespreke n met de leidinggevende n en schrijve n rapportag e 
(all  bespreken resultaten met directie en leidinggevenden, (b) reacties op resultaten gemeenschappelijk 

maken,, (c) schrijven rapport en samenvatting van de resultaten voor medewerkers 

Dee resultaten van het onderzoek bespreek ik in een gezamenlijke bijeenkomst met het 

managementteamm en de afdelingshoofden. Het hele managementteam en de meeste afdelings-

hoofdenn zijn aanwezig. In de planning is de afspraak voor deze bespreking opgenomen. 

Dee door mij voorgestelde drie uur wordt met een uur verkort vanwege de drukke agenda van 

dee leidinggevenden in januari. Ik geef aan dat ik dat jammer vind, maar dat ik ervoor zorg 

datt wij in twee uur klaar zijn als het niet anders kan. 

Naa verwerking van de vragenlijsten heb ik voor alle aspecten de resultaten weergegeven in 

grafieken.. Zestien grafieken geven weer hoe de mensen bij De Hunnerberg denken over de 

stellingenn uit de vragenlijst. De antwoorden op de open vragen heb ik uitgetypt en geordend 

inn categorieën. Op de afspraak met het managementteam en de afdelingshoofden nemen wij 

allee resultaten door en geven wij gezamenlijk betekenis aan de beoordeling van de stellingen 

enn aan de antwoorden op de open vragen. De beschikbare twee uur weet ik op te rekken tot 

tweeënhalff  uur, maar dat blijf t krap. Er is voldoende tijd voor het bespreken van de resultaten. 

Ookk komen perspectieven van het managementteam, de afdelingshoofden en medewerkers 

aann de orde. Daarbij wisselen wij van gedachten over de betekenis en achtergronden ervan. 

Voorr het uitwisselen van eerste ideeën over conclusies en vervolgacties is weinig tijd. 

Inn de vorige case is het idee ontstaan om de reacties op de resultaten gemeenschappelijk 

tee maken. In zekere zin gebeurt dat al tijdens het gezamenlijk interpreteren van de resultaten. 

Doorr in interactie met betrokkenen van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld de achter-

grondd en betekenis van negatieve beoordeling van het tijdsverloop, horen leidinggevenden 

vann elkaar hoe zij over dat probleem denken. Als voorbeelden worden genoemd die illustreren 

waaromm mensen vinden dat er te veel tegelijk verandert, komt ook aan de orde dat dat anders 

moet.. Echter, in de vorige case merkte ik dat met het stellen van drie vragen en het uit-

schrijvenn van de antwoorden op een flip-over duidelijk structuur geeft aan die reacties. 

Bovendienn kunnen de antwoorden achteraf op papier worden uitgeschreven. Dat levert een 

overzichtt dat bruikbaar is wanneer leidinggevenden opnieuw bij elkaar komen om bijvoorbeeld 

overr vervolgacties te praten. Wegens tijdgebrek is er bij De Hunnerberg maar ruimte voor 

eenn van de drie vragen. Ik kies voor de vraag die het meest is gericht op het gebruik van de 

onderzoeksresultatenn voor verbetering van de organisatie-ontwikkeling. De antwoorden op 

dee vraag 'Wat zijn belangrijke thema's om de komende tijd mee aan de slag te gaan?' staan in 

Tabell  8.7. 
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Watt  zij n belangri jk e thema' s o m de komend e tij d me e aan de sla g t e gaan ? 

 Veranderingsbereidhei d bewaken , kredie t niet verspelen , kredie t vasthouden , zorgvuldi g met personee l omgaan 
 Grens is bereik t van wat we kunne n vragen , tijdsaspec t 
 Verbetere n informatie , duidelijkhei d scheppe n over de bedoelin g 
 Zorgdrage n voor randvoorwaarde n voor veranderin g 
 Deskundigheidsbevordering , personeelstekort , takenpakke t medewerker s in de gaten houde n 
 Investere n in onze mensen , goede begeleidin g en supervisi e van medewerker s 

Tabe ll  8.7 Antwoorde n op de vraa g aan leidinggevende n na besprekin g van de resultate n 

Dee antwoorden op de open vraag zijn op te vatten als voorlopige conclusies van de leiding-

gevendenn naar aanleiding van de bespreking van de resultaten. Deze sluiten grotendeels aan bij 

dee gesignaleerde problemen. Opvallend is dat het verbreden van het organisatie-ontwikkelings-

process of het meer ruimte geven voor de inbreng van medewerkers niet worden genoemd. 

Evenminn is de wijze waarop het managementteam de organisatie-ontwikkeling aanstuurt een 

themaa voor de leidinggevenden. Hun antwoorden lijken eerder aan te geven dat meer sturing 

doorr het managementteam en de hoofden wenselijk is. Echter, bij de volgende stap blijkt dat 

hett juist de bedoeling is om in de invoeringsfase meer samen met medewerkers te gaan doen. 

Hett rapport dat ik schrijf voor de inrichting bevat vijf hoofdstukken en een bijlage. In de 

inleidingg geef ik aan hoe het contact tussen De Hunnerberg en de universiteit tot stand 

iss gekomen en wat de bedoeling is van het onderzoek. Dan beschrijf ik het organisatie-

ontwikkelingsprocess bij de jeugdinrichting en de actuele veranderingen. Vervolgens schets ik 

kortt de achtergrond van het onderzoek. Het grootste deel van het rapport gaat over de resultaten. 

Inn dit gedeelte beschrijf ik de zestien grafieken en verwerk ik de gezamenlijke interpretatie 

vann de resultaten met het managementteam en de afdelingshoofden. Na de bespreking van 

dee grafieken komen de categorieën aan de orde waarin de antwoorden op de open vragen 

zijnn ingedeeld. All e uitgetypte antwoorden zijn opgenomen in de bijlage. Het rapport sluit ik 

aff  met een conclusie over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat bij De Hunnerberg. 

Tevenss geef ik aan hoe gesignaleerde problemen kunnen worden aangepakt. Voor medewerkers 

schrijff  ik een aparte samenvatting. De aanbevelingen voor het aanpakken van gesignaleerde 

problemenn zijn daarin opgenomen. 

Hett rapport bied ik aan het managementteam aan. Tijdens een managementteam vergadering 

besprekenn wij het rapport. De algemene indruk van het rapport is positief. Het management-

teamm vindt het rapport helder en bruikbaar. De gesignaleerde problemen zijn herkenbaar en 

mogelijkhedenn voor verbetering worden op een constructieve manier gepresenteerd. 

Vervolgenss nemen wij het rapport in zijn geheel door en staan wij bij een aantal grafieken 

still  bij de interpretatie. Over de negatieve beoordeling van de informatievoorziening wordt 

bijvoorbeeldd de vraagg gesteld hoe die zich verhoudt tot de positieve resultaten uit het interne 

communicatiee onderzoek. Degene die dat onderzoek heeft uitgevoerd is aanwezig en geeft 

aann dat zij vooral heeft bekeken of mensen schriftelijke informatie ontvangen en lezen. 

Dee kwaliteit van de informatie is minder aan de orde gekomen, net als alternatieven voor 

schriftelijkee informatie. Wij concluderen dat beide onderzoeken elkaar aanvullen en gaan na 

watt mogelijkheden zijn om de communicatie te verbeteren. De bespreking van het rapport met 

hett managementteam leidt tot een aantal verduidelijkingen en aanvullingen in de definitieve versie. 
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tkk  ben tevreden ever  de bespreking van de resultaten met leidinggevenden, omdat wij  gezamenlijk de 

resultatenn interpreteren. Door  in een open sfeer  van gedachten te wisselen over  de betekenis van de 

resultatenn neemt de kwaliteit van de interpretati e toe. Vervolgens kan ik een beter  rapport schrijven 

zodatt  de inrichtin g na het onderzoek over  een goede schriftelijk e verslaglegging beschikt. Oe opmerking 

vann het managementteam dat het rapport helder  en bruikbaar  is, is gedeeltetijk een compliment aan 

dee leidinggevenden. Die hebben immers tijdens de bespreking van de resultaten de nodige ideeën 

aangedragen.. Bovendien maakt deze manier  van bespreken leidinggevenden eigenaar  van de resultaten. 

Tijdenss de bespreking zijn zij  actief bezig met het begrijpen ervan waardoor  zij  zich de resultaten meer 

eigenn maken dan wanneer  ik als expert aangeef wat de betekenis is. Met de vraag aan fut einde maak 

ikk  eerste ideeën over  conclusies gemeenschappelijk, probeer  ik de actieve houding vast te houden en 

legg ik het initiatief voor  vervolgacties bij  de leidinggevenden. 

Tegelijkertij dd vraag ik mij  af hoe het managementteam en de afdelingshoofden over  het onderzoek 

denken.. Bij  de bespreking van de aanpak waren de meeste leidinggevenden enthousiast en kreeg ik 

dee indruk dat zij  van plan waren daar  echt mee aan de slag te gaan. Als ik vervolgens hoor  dat de 

besprekingg van de resultaten korter  moet dan gepland, ben ik teleurgesteld. Het belang van de 

besprekingg is besproken en bekend. Hinder  tij d daarvoor  betekent mogelijk dat het belang van het 

onderzoekk is afgenomen. Bij  de bespreking zijn ook niet alle leidinggevenden aanwezig en de bijeenkomst 

verlooptt  onrustig. De druk en gejaagdheid van het werk is duidelijk zichtbaar. Verschillende afdelings-

hoofdenn moeten de bijeenkomst kort verlaten, omdat zij  worden opgepiept. Aan het einde kunnen wij 

maarr  kort stilstaan bij  vervolgacties. Ondanks de beperkte tij d en de korte onderbrekingen is het een 

zinvollee bijeenkomst. Bovendien blijk t bij  de bespreking van het rapport met het managementteam dat 

hett  de bedoeling is om echt met de resultaten in de afdelingen aan de slag te gaan. 

44 Terugkoppelin g naar de eenhede n voorbereide n met leidinggevende n 
(a|| afstemmen plan voor  wijze van terugkoppeling met directie en leidinggevenden, (b) stilstaan bij 

besprekenn samenvatting van resultaten, (c) in overleg met leidinggevenden uitwerken hoe gezamenlijke 

interpretati ee plaatsvindt en hoe plannen voor  verbeteringen worden gemaakt 

Dee terugkoppeling naar de afdelingen bespreek ik tijdens de vergadering van het management-

teamm nadat wij  het rappor t hebben doorgenomen. Van het rappor t wordt een samenvatting 

gemaaktt  en die dient als basis voor de terugkoppeling naar de afdelingen en teams. De hoofden 

zij nn bekend met de inhoud van het rappor t en hebben een exemplaar. Medewerkers kunnen 

eenn exemplaar van het rappor t opvragen. In eerste instantie is het de bedoeling om de 

samenvattingg centraal te stelling in de teamvergaderingen. In de samenvatting worden de 

belangrijkst ee punten genoemd uit het concluderende hoofdstuk van het rappor t (zie stap 5). 

Voordatt  de samenvatting wordt besproken in de teams vindt overleg plaats tussen de afdelings-

hoofdenn en teamcoördinatoren. Het managementteam acht het zinvol om in alle teams op 

vergelijkbar ee manier  te werken. Dat maakt het daarna makkelijker  om de uitkomsten van de 

besprekingenn samen te voegen en te integreren met andere verbeterplannen. In dat geval lijk t 

hett  mij  handig als de afdelingshoofden en teamcoördinatoren met elkaar  een manier  bedenken 

omm de terugkoppeling te structureren. Een mogelijkheid is om aan de hand van een aantal 

vragenn in te gaan op de problemen die in de samenvatting worden genoemd. Ik stel voor om 

eenn mogelijke werkwijz e voor de teamvergaderingen uit te werken op papier. De leiding-
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gevendenn kunnen die uitwerkin g gebruiken als zij  de teamvergaderingen over  de uitkomsten 

vann het onderzoek gaan voorbereiden. 

Hett  lukt om deze vierde stap in het feedbackproces te zetten en ik ben tevreden over  de invullin g 

ervan.. In de hiervoor  beschreven drie cases eindigde het onderzoek met de verspreiding van de 

samenvatting.. Soms was het at lastig om dat te realiseren, andere keren deed een deel van de leiding-

gevendenn op eigen initiatief iets met de onderzoeksresultaten. Bij  De Hunnerberg wordt nagedacht 

overr  een systematiek om in alle afdelingen een gesprek te starten over  de organisatie-ontwikkeling. 

Dee samenvatting van de resultaten vormt daarvoor  de basis. De vraag waarom dat nu wel gebeurt en 

inn eerdere cases niet. is niet makketijk te beantwoorden. Ik kan het antwoord zoeken in de organisatie 

enn bij  mijzelf. Wellicht is het de combinatie van de situatie in de organisatie en ervaringen die ik in 

hiervoorr  beschreven cases opdeed. 

Eenn belangrijk verschil tussen deze case en de cases die ik eerder  beschreef is de wijze waarop het 

managementteamm is betrokken bij  de organisatie en het ontwikkelingsproces. De inrichtin g draait net 

driee jaar  en in die periode hebben de leden van het managementteam veel geïnvesteerd. Misschien 

kann zelfs worden gezegd dat de betrokkenheid van het managementteam tets te groot is. Immers, de 

directeurenn voeren niet alteen de regie, maar  spelen zelf ook de hoofdrollen in het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Dat draagt bij  aan een aantal van de gesignaleerde problemen. Tegelijk is het 

managementteamm ontvankelijk voor  signalen uit de organisatie, met name als het gaat om het hoge 

tempoo en de eisen die de veranderingen aan mensen stellen, tn de zelfevaluatie en in het audrtrappor t 

staatt  al aangegeven dat het managementteam zijn centrale rol meer  los maf laten. Dat is nog niet of 

misschienn onvoldoende gebeurd, zoals de resultaten van dit onderzoek aangeven. De invoering van de 

velee plannen moet vooral door  anderen gebeuren. Mogelijk ziet het managementteam dat het nu nodig is 

omm de afdelingshoofden en medewerkers ruimte te geven. De survey-feedback kan de omslag betekenen 

naarr  de invoeringsfase waarin gezamenlijk aan realisatie van de verbeterplannen wordt gewerkt. 

Nadenkendd over  mijn eigen rol in dit onderzoek realiseer  ik mij  dat de ervaring die ik inmiddels heb 

opgedaann met het inrichten van survey-feedbackprocessen ervoor  zorgt dat ik steeds beter  weet waar 

ikk  op moet letten. Tevens bepaal ik in deze case in goed overleg met leidinggevenden wat het doel van de 

survey-feedbackk is. kijken wij  samen naar  een geschikte aanpak in de betreffende organisatie en denk 

ikk  mee over  mogelijkheden voor  terugkoppeling naar  de afdelingen, tk denk daarom dat de combinatie 

vann de situatie in de organisatie en mijn ervaring met de methode ertoe leidt dat nu ook de vierde stap 

wordtt  gezet De organisatie staat op het punt een behoorlijk aantal plannen in te voeren, het management-

teamm wil dat samen met anderen doen en ik denk mee over  de wijze waarop de survey-feedback 

methodee daarbij  kan aansluiten. 

Gezienn eerdere ervaringen in andere cases ben ik tevreden dat het onderzoek zo wordt opgepakt in de 

organisatie.. Niettemin had ik na de vergadering met het managementteam over  terugkoppeling van de 

resultatenn graag nog andere besprekingen bijgewoond. Bijvoorbeeld die van afdelingshoofden en 

teamcoördinatorenn waarin de terugkoppeling naar  de teams wordt voorbereid. Ik denk dat ik daar  een 

zinvollee bijdrage aan had kunnen leveren en dat dat voor  mijn ervaring met deze stap in het survey-

feedbackprocess waardevol zou zijn geweest. 8ovendien had ik hier  uitgebreider  kunnen beschrijven 

hoee deze stap is uitgewerkt bij  De Hunnerberg. Echter, na de bespreking met het managementteam 

eindigtt  het onderzoek bij  de inrichtin g (zie § 8.7). 
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55 Leidinggevende n bespreke n de resultate n in hun eenhede n 
(a)) mensen interpreteren gezamenlijk de gegevens, (b) plannen maken voor verbeteringen 

Dee bespreking van de resultaten in de eenheden vindt plaats nadat de nieuwe afdelingen en 

teamss van start gaan. Een mogelijkheid is om tijdens een reguliere teamvergadering in te 

gaann op de samenvatting van de resultaten. De afdelingshoofden of teamcoördinatoren kunnen 

dann de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek bespreken en bijvoorbeeld samen met 

medewerkerss nagaan wat nodig is voor verbetering van de communicatie. Een voordeel daarvan 

iss dat deze vergaderingen al staan gepland en dat de bespreking van de resultaten dan op zeer 

kortee termijn plaatsvindt. Een belangrijk nadeel is dat op de gewone teamvergaderingen 

beperktt tijd beschikbaar is voor niet-reguliere onderwerpen. Daarom stellen leidinggevenden 

voorr om teams de mogelijkheid te bieden om een zogenaamde studiemiddag te plannen. Die 

studiemiddagg moet dan liefst nog in januari plaatsvinden. Tijdens de middag staan het 

organisatie-ontwikkelingsprocess en de veranderingen centraal. Een team gaat dan samen 

mett de teamcoördinator en eventueel het afdelingshoofd aan de slag met een analyse van de 

huidigee problemen. De samenvatting van het rapport is onderdeel van die analyse. In de 

samenvattingg worden het hoge tempo en de omvang van de veranderingen, de kwaliteit van 

dee communicatie en de beperkte deelname van medewerkers aan de veranderingen als 

belangrijkee problemen genoemd. De voornaamste vraag aan elk team is om voorstellen te 

doenn voor verbetering. 

Dee voorstellen van de teams krijgen een plaats in het totale invoeringsplan dat snel zal 

wordenn opgesteld. Per januari is de nieuwe organisatiestructuur operationeel. Verschillende 

werkgroepenn hebben verbeterplannen uitgewerkt, er is een nieuwe behandelingsvisie 

geschrevenn en de teams gaan aan de slag met de uitkomsten van dit onderzoek. Daarom moeten 

opp korte termijn alle plannen, voorstellen en aanbevelingen worden geïntegreerd zodat de 

uitvoeringg ervan kan starten. Het managementteam wil een organisatie-adviesbureau aan-

trekkenn om die integratie vorm te geven en om het invoeringsproces te begeleiden. Redenen 

omm daar externe ondersteuning voor te zoeken zijn dat het managementteam en de afdelings-

hoofdenn zelf onvoldoende tijd vrij kunnen maken voor die werkzaamheden, dat de organisatie 

weinigg ervaring heeft met procesbegeleiding en dat er behoefte is een systematiek om alle 

plannenn te integreren. 

Hett  lijk t mi j een goed Mee om deze stap in ie Milte n volgen s het plan dat bi j De Hunnerber g is gemaak t 

Watt  ik ster k vin d aan deze aanpak is dat er tij d word t vrijgemaak t om met medewerker s sti l te staan 

bi jj  het organisatie-ontwikkelingsproces . Tot nu toe gebeurd e dat niet of zeer beperkt . Ook ster k is dat t 

ditt  onderzoe k word t verbonde n met ander e activiteite n die plaatsvinde n 'm het kader van de organisa -

tie-ontwikkeling .. De uitkomste n van de teambesprekinge n worde n georden d en het is de bedoelin g om 

verbetervoorstelle nn van medewerker s te integrere n met ander e planne n en aanbevelingen . Op die 

manie rr  werke n aan een samenhangen d invoeringtrajec t lijk t mi j zinvo l want daarme e word t overzich t 

geboden .. Het is dan wel nodi g om tijden s de studiemiddage n van de teams aan te geven hoe de uit -

komste nn een plaat s krijge n in het vervolgtraject . Opvallen d is ook dat medewerker s nu om inbren g 

word tt  gevraagd . Het lijk t erop dat de leden van het managementtea m daarme e gehoo r geven aan de 

kritie kk dat eerder e verbeterplanne n voora l door henzel f werde n geïnitieer d en uitgewerkt . 

Tegelij kk  denk ik dat het mtegrere n van alle planne n en het uitwerke n van een samenhangen d mvoerings -
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trajec tt  een zware opgav e is . Er ligge n veel plannen , voorstellen , ideeën en wense n voor verbetering . 

Daarr  is hard aan gewerkt , maar vaak niet in onderling e samenhan g en zonde r een helde r beeld van 

dee wijz e van realisatie . In de nieuw e teams worde n nog meer ideeën verzamel d om dinge n beter en 

ander ss te gaan doen . Daarna of tegelijkertij d word t een plan gemaak t voor realisatie . Een adviesburea u 

krijg tt  daarvoo r de opdracht . Vri j vertaal d luid t die: wi j hebben allemaa l mooi e dinge n bedacht , kijk t u 

samenn met ons hoe wi j daar nu mee verde r moeten . Dat is een lastig e opdrach t maar ook hele spannende . 

Immers ,, een van de dinge n waar het om gaat is een omsla g in de aanpak van het ontwikkelingsproce s 

tee bewerkstelligen . De invoerin g is niet meer alleen een aangelegenhei d van het managementtea m en 

dee afdelingshoofden , maar van aüe betrokkenen . Althans , dat is mij n visie . Een ander e visi e is dat de 

ledenn van het managementtea m zeggen dat zij het sture n nu moe zijn en dat ieman d ander s dat moet 

overnemen .. Ik heb dat niet zo besproken , maar mij n indru k is dat het echt de bedoelin g is om na het 

makenn van de planne n op een ander e manie r verde r te gaan met de invoerin g ervan . 

Graagg had ik een bijdrag e gelever d aan de integrati e en het invoeringstraject . Tot mij n spij t moet ik een 

uitnodigin gg afslaa n om daar een plan voor te maken . Die uitnodigin g geeft naar mij n idee aan dat het 

managementtea mm tevrede n is over de wijz e waarop het onderzoe k is verlopen . Ik ben dat ook en ik 

wass met plezie r vanui t een ander e ro l lange r betrokke n gebleve n bi j het organisatie-ontwikkelings -

proces .. Tot nu toe heb ik voora l de ro l van onderzoeke r en exper t vervuld . Voor het vervol g zou ik kiezen 

voorr  de rol van procesbegeleide r (zie § 8.7). Vanwege andere verplichtinge n kan ik niet op de uitnodigin g 

ingaan .. Goede begeleidin g van het invoeringsproce s zou een aantal maanden in besla g nemen . 

Regelmatig ee aanwezighei d in de inrichtin g vind ik daarbi j noodzakelijk . Onvoldoend e beschikbar e 

dagenn en de lang e reistij d maken dat ik niet op de uitnodigin g kan ingaan . 

Aangepas tt  plan voo r de volgend e case 
Hett plan voor inrichting van de survey-feedback in de volgende case blijf t gelijk. De drie 

aandachtspuntenn uit de vorige case zijn verwerkt in de stappen van deze case. Het stappen-

plann werkt goed. All e stappen zijn in deze case uitgevoerd en naar tevredenheid ingevuld. De 

kaderss laten zien dat ook deze case leerervaringen oplevert. Over het algemeen zijn dat positieve 

leerervaringen,, omdat de survey-feedback in deze case beter verloopt dan in eerder beschreven 

cases.. De in eerdere cases uitgewerkte stappen worden nu allemaal ingevuld. Daarom vormen 

dee leerervaringen in deze case geen aanleiding voor aanpassing van de stappen. 

AFRONDIN GG VA N DE SAMENWERKIN G 

Mett de bespreking van het rapport en de vervolgacties eindigt het onderzoeksproject bij De 

Hunnerberg.. Tijdens de afspraak met het managementteam hebben wij voldoende tijd en 

nemenn wij eerst het rapport in zijn geheel door. Er wordt stilgestaan bij bepaalde vraagstukken 

enn problemen en wij kijken naar oplossingsrichtingen. Deze bespreking leidt tot enkele aan-

vullingenn en verduidelijkingen in de definitieve versie van het rapport. Mij n conclusies en 

aanbevelingenn zijn herkenbaar en worden overgenomen. In de samenvatting voor medewerkers 

geeff  ik de kern van de conclusies en aanbevelingen weer. Met het managementteam kijk ik 

ookk naar vervolgacties. De eerste stap is dat het aangepaste rapport wordt verspreid onder de 

afdelingshoofden.. Dan volgt een bespreking van het rapport in de vergaderingen van de 
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beidee units. Vervolgens kijke n afdelingshoofden en teamcoördinatoren hoe zij  de samenvatting 

gaann bespreken in de studiemiddagen met hun teams. De vraag aan de teams is om verbeter-

voorstellenn te leveren. Ik lever  een uitwerkin g van een mogelijke aanpak om met de samen-

vattin gg aan de slag te gaan. Ik volg niet wat er  verder  gebeurt en hoe de verbetervoorstellen 

vann de teams samen met de verbeterplannen van de werkgroepen en de nieuwe behandelings-

visiee worden geïntegreerd in één invoeringsplan. Aan de algemeen directeur  geef ik aan dat 

ikk  niet in de gelegenheid ben om een bijdrag e te leveren aan het invoeringsproces. 

laatss aangegeven vind ik het jammer dat ik geen tij d heb om het vervolg mee te maken. Was dat wel 

hett  geval geweest, dan moest op dat moment opnieuw aan de orde komen wat mijn rol zou zijn. Het 

onderzoeksprojectt  gaatdan over  in een adviesproject en mijn rolvan onderzoeker  verandert in een rol 

vann procesbegeleider. Oe laatste twee stappen van het survey-feedbackproces zijn uitgewerkt en door-

genomenn met het managementteam. Dat draagt bij  aan de kans dat zij  werkelijk worden uitgevoerd. 

Echter,, eerdere cases leerden dat uitwerkin g van de stappen in het feedbackproces niet voldoende is om 

ookk tot uitvoering te komen. Öe situatie in de organisatie en de visie van het managementteam spelen 

daarbijj  een minstens zo belangrijke rot. Op zich denk ik dat de ideale situatie is dat een organisatie na 

dee afronding van het onderzoeksproject het vervolg zelf op pakt Bij  De Hunnerberg is het gezien de 

drukt ee en de complexiteit van de integratie van alle plannen een zinvolle overweging ^^$Hm 

ondersteuningg te zoeken, tn ieder  geval vraagt begeleiding van 

;::  goed dat ik mij  daar  bewust van wordt. Wanneer  dat in een volgende case aan de orde komt. ben ik ; 

Terugkijkendd op mijn rot in deze case en doordenkend over  mijn conclusie dat VM̂^ ^ 

eenn andere rol nodig is. ontstaat de waag of ik al tijdens de survey-feedback meer  e 

/^;: ;v#i*Ö^:.aa^ : '.^^  tóe»*i#Éplb| I *  situatie in de organisatie en ik doe mijn best om de leiding-

gevendenn eigenaar  te laten worden van de resultaten opdat ook werkelijk terugkoppeling naar  de een-

hedenn plaatsvindt. Tegelijkertij d blij f ik duidelijk een buitenstaander. Ik definieer  mijn eigen rol voor-

namelijkk  als onderzoeker. Oe jeugdinrichtin g is object van mijn onderzoek en om dat onderzoek goed te 

latenn vertopen zet ik een soort verkoopstrategie in die erop is gericht de leidinggevenden te interesseren 

voorr  de survey-feedback methode. Het interpreteren van de resultaten doe ik samen met die leiding-

gevenden,, maar  vervolgens schrijf ik als expert een rapport en doe ik als expert suggesties voor  de 

inrichtin gg van de terugkoppeling. Een alternatief is om tijdens de survey-feedback veel meer  de rot 

vann procesbegeleider  in te nemen. Dan gaat het erom een organisatie zelf de inrichtin g van de survey-

feedbackk te laten bepalen. Mij n expertise kan ik dan op een andere manier  inzetten of pas in tweede 

instantie,, bijvoorbeeld ate mij  om suggesties of reacties op eigen voorstellen wordt gevraagd. 

Interessantt  aan dat alternatief Is dat de organisatie daardoor  waarschijnlij k echt 'eigenaar' van de 

methodee wordt Lastig aan dat alternatief is dat ik mij  niet goed kan voorstelten hoe een samenwerking 

tott  stand komt. Met bet huidige stappenplan heb ik iets tastbaars ie bieden en is mijn rol duidelijk , 

ikk  kan niet mij  niet vanaf het begin opstelten als procesbegeletder. tenzij  de survey-feedback at onderdeel 

iss van een veranderingstraject. Misschien is een oplossing om te starten vanuit een expertrol en daarbij 

aann te geven dat vanaf de terugkoppeling van de resultaten het accent verschuift naar  een procesrol. 
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8 . 88 GESPREK OVER DE CASEBESCHRIJVIN G 

Inn november 2001 voer ik een gesprek met de directeur van de gesloten unit. Met hem had 

ikk ook een eerste gesprek over samenwerking in het onderzoek. De directeur geeft aan dat hij 

hett leuk vond om de casebeschrijving te lezen en dat deze een herkenbaar beeld geeft van de 

situatiee toen. Een deel van de vraagstukken die in de case worden beschreven is nog steeds 

actueel,, zij het in een andere context. De Hunnerberg is groter geworden, dat wil zeggen dat het 

aantall  plaatsen voor jongens is uitgebreid. Er is ook een gesloten opvanggedeelte bijgekomen 

enn daarom is de naam van de inrichting gewijzigd in Rijks Jeugdinrichting De Hunnerberg. 

Medee hierdoor staat een nieuwe structuurverandering op stapel, maar deze is kleiner dan de 

veranderingg die speelde ten tijde van onze samenwerking. De destijds nieuw ontwikkelde 

behandelingsvisiee bestaat nog steeds en wordt breed gedragen binnen de inrichting. 

Wijj  bespreken veranderingen in de manier van communiceren binnen de inrichting. 

Mett name op dat gebied zijn veel initiatieven ontwikkeld. De survey-feedback en een ander 

organisatiebreedd onderzoek zijn belangrijke aanleidingen geweest om te investeren in verbetering 

vann de communicatie. Er wordt veel aandacht besteed aan de schriftelijke communicatie 

binnenn de inrichting. De directeur geeft aan dat goed wordt gekeken naar kwaliteit, frequentie 

enn dosering van informatie. Op dit moment loopt een intern onderzoek naar de informatie-

voorziening.. Leidinggevenden zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen het 

managementteamm en de medewerkers. Belangrijke besluiten worden in de vorm van voorgenomen 

besluitenn aan de teams voorgelegd. Leidinggevenden worden gestimuleerd om dergelijke 

besluitenn in de teamvergaderingen te bespreken en reacties terug te koppelen naar het 

managementteam.. Kernpunten van het inrichtingsbeleid worden in het middenkaderoverleg 

besproken,, eveneens met de vraag om die in de teams aan de orde te stellen en reacties te 

verzamelen.. Op die manier zijn de huidige vijf succesbepalende factoren van de jeugdinrichting 

tott stand gekomen. Effecten van deze aanpak zijn dat voeling wordt gehouden met wat in de 

teamss speelt en tegelijk mensen meer bekend raken met het beleid en veranderingen. 

Voorr de directeur is een belangrijke leerervaring geweest dat de logica van het management-

teamm niet automatisch ook voor anderen in de organisatie opgaat. In het verlengde daarvan 

ligtt het inzicht dat herhaaldelijk uitleggen en anderen proberen te overtuigen van de eigen 

visiee niet de enige manieren zijn om zaken over te dragen. Wanneer leidinggevenden en 

medewerkerss zelf nadenken over knelpunten en problemen, motiveert dat om tot oplossingen 

tee komen. Dit is voor het managementteam een manier om zich niet te veel met operationele 

vraagstukkenn bezig te houden. Tegelijk neemt het middenkader nog niet altijd zelf initiatief 

wanneerr dat wenselijk is. Een oplossing is dan om verantwoordelijkheden lager in de organisatie 

leggen.. Dat bevordert dat iedereen zijn eigen rol neemt en dat meer samen aan realisatie van 

beleidd en verandering wordt gewerkt. 
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TERUGG N A A R DE ONDERZOEKSVRAGE N 

Terr afsluiting van dit hoofdstuk bekijk ik wat deze case leert over de onderzoeksvragen. Per 

vraagg zet ik de belangrijkste uitkomsten op een rij . Vergelijking van deze case met de andere 

casess gebeurt in hoofdstuk 11. 

Belemmeringe nn bi j de invoerin g van de veranderinge n 
Dee belangrijkste belemmeringen bij de invoering van de veranderingen zijn te ordenen aan de 

handd van vijf thema's. Ten eerste vindt vrijwel iedereen dat er te veel tegelijk verandert en dat 

hett tempo van de veranderingen te hoog ligt. Een tweede thema is de kritiek op het creëren 

vann betrokkenheid. Er is onvoldoende aandacht voor medewerkers en het draagvlak voor de 

veranderingenn is beperkt. Een derde thema is de onduidelijkheid over de doelen en aanpak 

vann de organisatie-ontwikkeling en de slechte informatievoorziening. Mensen hebben geen 

helderr beeld van de doelen en van de wijze waarop deze kunnen worden gerealiseerd. 

Dee kwaliteit van de informatievoorziening is onvoldoende en de communicatie over de 

veranderingenn schiet tekort. Een vierde thema heeft te maken met spanningen en onderlinge 

verhoudingen.. De veranderingen leiden tot spanningen tussen en binnen afdelingen en zowel 

personenn als afdelingen richten zich vooral op hun eigen belangen. Het managementteam en de 

afdelingshoofdenn besteden tijdens het ontwikkelingsproces weinig aandacht aan deze kwesties. 

Hett vijfde thema betreft de kritiek op de rol van het managementteam. Een meerderheid van 

dee mensen is negatief over het handelen van het managementteam in het ontwikkelingsproces. 

Err is kritiek op de sterke sturing door het managementteam die weinig ruimte laat voor mensen 

omm een bijdrage te leveren en zich te identificeren met de veranderingen. 

Hett handelen van het middenkader vormt geen belemmerende factor in het veranderings-

proces.. De meeste medewerkers oordelen positief over de rol van de afdelingshoofden tijdens 

hett ontwikkelingsproces. Daarnaast is de steun en inzet voor de veranderingen groot onder 

dee afdelingshoofden. 

Dee belangrijkste bevorderende factor is de houding van betrokkenen ten opzichte van de 

veranderingen.. De verwachting van de uitkomst is positief en mensen steunen de structuur-

verandering,, de nieuwe behandelingsvisie en de capaciteitsuitbreiding. Tevens bestaat er een 

duidelijkee bereidheid van betrokkenen om zich in te zetten voor realisatie van de veranderingen. 

Perspectieve nn van belanghebbende n 
Dee verandermanager oordeelt het meest positief over de organisatie en het ontwikkelings-

proces.. De afdelingshoofden oordelen iets minder positief, maar hun visie ligt dichter bij die 

vann de verandermanager dan bij die van de medewerkers. De medewerkers oordelen over het 

algemeenn positief over de organisatie, maar duidelijk minder dan het managementteam en 

dee afdelingshoofden. Over de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces oordelen de 

medewerkerss vooral negatief. Het positieve oordeel van de verandermanager en de afdelings-

hoofdenn is te zien als een oordeel over hun 'eigen' veranderingsproces. Immers, de leden van het 

managementteam,, maar ook de afdelingshoofden hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling 

vann de jeugdinrichting, hun positie zorgt ervoor dat zij overzicht hebben over het veranderings-

process en zij vervullen een sturende rol. Medewerkers zijn vooral bezig met de uitvoering van 
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hett dagelijkse werk. Zij geven aan een bijdrage te willen leveren aan de veranderingen, maar 

tott nu toe krijgen zij daar weinig ruimte voor. In dat licht is hun negatieve beoordeling van 

dee aanpak van het ontwikkelingsproces goed te begrijpen. 

Hett bespreken van de verschillende perspectieven is onderdeel van de survey-feedback. 

Tijdenss de terugkoppeling van de uitkomsten naar het managementteam en de afdelings-

hoofdenn wordt stilgestaan bij de belangrijkste verschillen. Die krijgen tevens een plaats in de 

schriftelijkee rapportage. In speciale teamvergaderingen gaan leidinggevenden en medewerkers 

mett elkaar in gesprek aan de hand van de samenvatting van uitkomsten. Door tijdens die 

besprekingenn aandacht te besteden aan de achtergrond van verschillen krijgen betrokkenen 

inzichtt in eikaars ideeën. 

Aanpa kk en effectivitei t van het organisatie-ontwikkelingsproce s 
Dee overwegend ontwerpmatige aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces gaat samen 

mett een relatief lage proceseffectiviteit. Zestig procent van de betrokkenen oordeelt negatief 

overr het organisatie-ontwikkelingsproces. De kritiek op de gevolgde aanpak lijk t in belangrijke 

matee een gevolg van de sterk sturende rol van het managementteam. De literatuur suggereert 

datt met name verbeterpunten die niet direct betrekking hebben op het herontwerp van de 

organisatiee volgens een ontwikkelbenadering kunnen worden uitgewerkt. Een dergelijke aanpak 

hadd mogelijk een deel van de nu gesignaleerde problemen voorkomen. 

Dee relatief lage proceseffectiviteit houdt verband met een tamelijk negatieve beoordeling 

vann het handelen van de verandermanagers. De kritiek spitst zich toe op de top-down sturing, 

opp de wijze van communiceren en op de begeleiding van het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Tegelijkk signaleren mensen een grote betrokkenheid van het managementteam bij de organisatie 

enn de veranderingen. 

Survey-feedbac kk en versterkin g van de invoerin g van de veranderinge n 
Hett stappenplan wordt in deze case in zijn geheel uitgevoerd. Daardoor wordt onderstreept dat 

dee laatste stap, bespreking van de uitkomsten in de teams, de essentie van de survey-feedback 

vormt.. Om de laatste stap te kunnen zetten, is het nodig om voorbereidingen te treffen in de 

eerderee stappen. De belangrijkste leerervaringen in deze case hebben betrekking op het helder 

krijgenn van de visie van de directie op de interventie en op mijn eigen rol in het survey-feedback-

proces.. In deze case ziet de directie de methode als een middel of een aanleiding om met 

medewerkerss van gedachten te wisselen over het organisatie-ontwikkelingsproces. In de eerste 

tweee cases ging het de directie vooral om het verkrijgen van sturingsinformatie. Ook hier 

levertt het onderzoek sturingsinformatie voor het management, maar er gebeurt meer. Naar 

aanleidingg van het onderzoek nodigt de directie medewerkers uit om mee te praten over bij-

sturingg in plaats van zelf te bepalen of en hoe bijsturing plaatsvindt. 

Reflectiee op mijn eigen rol leert dat ik mij tot nu toe vooral opstel als onderzoeker. Ik 

benaderr een organisatie als object en dat object beschouw ik van buitenaf. Als expert geef ik 

aann hoe de survey-feedback moet worden ingericht en trek ik conclusies over wat er aan de 

handd is. Ik maak inmiddels wel contact met leidinggevenden en zoek aansluiting bij de situatie 

inn de organisatie. Dat doe ik vanuit het oogpunt dat daardoor de feedback beter zal verlopen. 

Mogelijkk wordt het effect van een feedback sterker wanneer ik bij de derde stap het accent 
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vann de expertrol naar de rol van procesbegeleider verleg. Dat kan ervoor zorgen dat de 

methodee meer van de organisatie wordt dan nu gebeurt. Juist dat 'eigenaarschap' is een 

belangrijkee voorwaarde voor versterking van het veranderingsproces. Deze case leert dat 

aandachtspuntenn bij procesbegeleiding zijn dat samen met leidinggevenden een ondersteunende 

proceduree wordt ontwikkeld voor de feedback aan teams, dat het zinvol is om uitkomsten 

vann de feedbacksessies te bundelen en dat aandacht nodig is voor het vervolg na die sessies. 

Dee bijdrage van de survey-feedback aan het organisatie-ontwikkelingsproces bestaat eruit 

datt inzicht is verkregen in de stand van zaken bij de jeugdinrichting en in de beperkingen van 

dee tot dan toe gevolgde aanpak. Naar aanleiding van de uitkomsten is met leidinggevenden een 

plann ontwikkeld om in de teams gesprekken te gaan voeren over de organisatie-ontwikkeling. 

Uitkomstenn van deze besprekingen krijgen een plaats in het verdere invoeringstraject. Op die 

manierr wordt de survey-feedback geïntegreerd met andere activiteiten die in het kader van 

dee veranderingen plaatsvinden. Tijdens de survey-feedback is een start gemaakt met een 

meerr gezamenlijke manier van werken aan verbetering en ontwikkeling van de jeugdinrichting. 

Dee bespreking van de casebeschrijving - geruime tijd na afronding van de samenwerking -

leertt dat de gesprekken in de teams over de uitkomsten van het onderzoek als zinvol werden 

ervaren.. Sindsdien wordt gezocht naar manieren om met leidinggevenden en medewerkers 

vann gedachten te wisselen over veranderingen en het beleid van de inrichting. Communicatie 

speeltt daarin een belangrijke rol, maar ook zijn procedures ontwikkeld om leidinggevenden 

enn medewerkers uit te nodigen een bijdrage te leveren aan verandering en beleid. 
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