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STICHTINGG BOLLENSTREE K 

ANDER SS WERKE N VOOR MENSEN MET EEN 

VERSTANDELIJK EE HANDICA P 

INLEIDIN G G 

Ditt hoofdstuk gaat over de veranderingen bij Stichting Bollenstreek. Stichting Bollenstreek 

biedtt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke handicap. Woonvoorzieningen en 

vormenn van dagbesteding zijn de belangrijkste diensten van de stichting. Politieke en maat-

schappelijkee ontwikkelingen vormden de aanleiding voor een fusie die in 1995 leidt tot 

Stichtingg Bollenstreek. Daarna start een ontwikkelingsproces waarin professionalisering van 

dee zorg en verbetering van de organisatie centraal staan. 

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

process aan de start van de samenwerking. In paragraaf 9.3 beschrijf ik het eerste contact en 

dee gemaakte afspraken over samenwerking in een project gericht op versterking van het 

ontwikkelingsproces.. In paragraaf 9.4 ga ik in op het beeld dat ontstaat tijdens de eerste 

gesprekken.. De resultaten van de vragenlijst komen aan bod in paragraaf 9.5. Eerst beschrijf 

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

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

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

enn het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 9.6. Ook besteed ik in die 

paragraaff  aandacht aan de ontwikkeling van de onderzoeksmethodiek. In paragraaf 9.7 

beschrijff  ik het einde van het eerste samenwerkingsproject en het verzoek van betrokkenen 

omm een jaar later de situatie opnieuw in kaart te brengen. Paragraaf 9.8 bevat een schets van de 

situatiee bij Stichting Bollenstreek een jaar na de afronding van het eerste project In paragraaf 9.9 

komenn de resultaten van de tweede inventarisatie aan de orde. Na een beschrijving van de 

resultatenn bespreek ik vooral de verschillen ten opzichte van de eerste inventarisatie. In 

paragraaff  9.10 komen de aanpak en het verloop van de tweede survey-feedback kort aan bod 

enn bespreek ik de afronding van het tweede project. Paragraaf 9.11 bevat een schets van het 

gesprekk over de casebeschrijving. In de afsluitende paragraaf 9.12 komt de beantwoording 

vann de onderzoeksvragen aan bod. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk staan kaders 

waarinn ik reflecteer op mijn eigen rol als onderzoeker van veranderingsprocessen in organisaties. 

SCHETSS VA N DE STICHTING EN DE VERANDERINGE N 

Inn 1995 ontstaat Stichting Bollenstreek uit een fusie van de intramurale Stichting de 

Hafakkerr en de semimurale Stichting Bollenstreek voor dagverblijven en tehuizen. De nieuwe 

stichtingg levert zorg en diensten aan verstandelijk gehandicapten. In Nederland werken dergelijke 
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stichtingenn regionaal en Stichting Bollenstreek bedient een gedeelte van Zuid-Holland. 

Ruimm vijfhonderd verstandelijk gehandicapten van diverse leeftijden en niveaus krijgen 

begeleidingg bij wonen, bij werken of bij andere vormen van dagbesteding. 

Hett doel van Stichting Bollenstreek is een bijdrage te leveren aan een normaal en vol-

waardigg leven van mensen met een verstandelijke handicap. De individuele zorgvraag van 

cliëntenn staat centraal bij de stichting. Keuzevrijheid is een belangrijk begrip in het aanbieden 

vann zorg. De stichting richt zich op de mogelijkheden van cliënten in plaats van op hun 

beperkingen.. Invulling van het doel van de stichting vraagt een op individuen gericht aanbod 

vann zorg. De begeleiders die voor de stichting werken leveren de dagelijkse zorg aan cliënten. 

Daarmeee dragen zij in belangrijke mate bij aan het realiseren van het doel van Stichting 

Bollenstreek. . 

Bijj  Stichting Bollenstreek werken ongeveer vierhonderd mensen. De woonvoorzieningen 

enn dagcentra staan verspreid over de regio. Het merendeel van de medewerkers is werkzaam 

alss begeleider bij een woonvoorziening of dagcentrum van de stichting. Naast de zes woon-

voorzieningenn en de vier dagcentra kent de stichting een viertal stafafdelingen. Figuur 9.1 

geeftt het organigram van Stichting Bollenstreek weer. 
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Figuurr 9.1 Organigram van Stichting Bollenstreek 

Hett organigram laat zien dat wonen en dagbesteding gescheiden processen zijn in de 

organisatie.. In de gehandicaptenzorg is dat een bekende tweedeling die is afgeleid van het 

'normale'' maatschappelijk leven. De woonvoorzieningen zijn zodanig geclusterd dat de meeste 

bestaann uit een semimuraal gezinsvervangend tehuis in de regio en een intramurale woon-

groepp in een woonwijk waar ook mensen zonder verstandelijke handicap wonen. In de woon-

voorzieningenn wordt de bewonerszorg gegeven door persoonlijk begeleiders. De inhoud van 
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dee zorg is afhankelijk van de ernst van de verstandelijke handicap. Cliënten van laag niveau 

hebbenn meer zorg nodig dan cliënten van hoog niveau die zelfstandiger kunnen wonen. 

Ookk biedt de stichting een aantal cliënten de mogelijkheid echt zelfstandig te wonen. Voor 

dezee cliënten is een speciaal team van ambulante begeleiders beschikbaar. Dagbesteding 

vindtt voor een deel plaats in een van de vier dagcentra van Stichting Bollenstreek. Er zijn ook 

cliëntenn die buiten de stichting werken. De dagbesteding van cliënten wordt ondersteund 

doorr persoonlijk (loopbaan)begeleiders. De (para)medici en de agogisch medewerkers werken 

voorr de divisie Wonen, voor de divisie Dagbesteding of op een specifieke locatie van die divisies. 

Opp het Centraal Bureau is het secretariaat gevestigd net als de afdeling Personeel en 

Organisatie,, en de Economische en Administratieve Dienst. Een aantal staffunctionarissen 

enn projectmedewerkers houdt zich bijvoorbeeld bezig met de kwaliteit van de zorg, met de 

samenwerkingg tussen de divisies en met het vormgeven van medezeggenschap van cliënten 

enn verwanten. 

Dee organisatie wordt geleid door een managementteam. Dat team wordt geleid door de 

algemeenn directeur en bestaat verder uit de divisiemanager Wonen, de divisiemanager 

Dagbesteding,, het hoofd Personeel en Organisatie, en het hoofd van de Economische en 

Administratievee Dienst. De beide divisiemanagers geven leiding aan de clusterhoofden van 

dee woonclusters en aan de hoofden van de dagcentra. Deze hoofden geven leiding aan hun 

locatiess en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de operaties in die 

locaties.. In de woonvoorzieningen en dagcentra werken begeleiders. Elke locatie heeft een 

coachendd begeleider die met name aandacht besteedt aan de inhoudelijke begeleiding van de 

anderee begeleiders. Een coachend begeleider heeft geen lijnverantwoordelijkheid, die ligt bij 

hett managementteam en de hoofden. 

Dee veranderingen bij Stichting Bollenstreek hangen nauw samen met ontwikkelingen in de 

landelijkee gezondheidszorg. Zorginstellingen worden geconfronteerd met een terugtredende 

overheidd die meer decentralisatie toestaat, betrokken partijen meer handelingsvrijheid biedt 

enn op termijn concurrentie mogelijk maakt. De financiering van de gezondheidszorg staat 

onderr druk, wat leidt tot meer aandacht voor kostenbesparing en efficiency. Kwaliteit van de 

zorgg is een onderwerp geworden waarbij de positie van patiënten, bewoners van instellingen 

enn familie verandert. De cliënt krijgt een steeds belangrijker plaats in het denken over zorg-

productenn bij instellingen. Het aanbod van gehandicaptenzorg wordt vernieuwd met de 

introductiee van individuele zorgplannen als werkmethodiek om groepsgericht zorgaanbod 

terugg te dringen. 

Dee fusie in 1995 is ingegeven door de wens en de noodzaak de marktpositie van de twee 

kleinee stichtingen te versterken. Voor de directies van de fusiepartners is helder dat in de 

toekomstt kleine instellingen zullen verdwijnen. Samenvoegen van de twee verschillende 

stichtingenn heeft meerwaarde door schaalvergroting en doordat het zorg- en dienstenaanbod zich 

uitbreidt.. Op termijn levert dit het voordeel om meer flexibel met de vragen van individuele 

cliëntenn om te kunnen gaan. Het eerste jaar na de fusie staat in het teken van het 'in elkaar 

schuiven'' van beide stichtingen in een divisiestructuur. De invoering van de nieuwe organisatie-

structuurr gebeurt onder leiding van de directeuren van de oude stichtingen en nieuw 

benoemdee clusterhoofden. 
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Inn 1996 treedt een nieuwe directeur aan die met een nieuw managementteam aan de slag 

gaatt met de ontwikkeling van de nieuwe Stichting Bollenstreek. Met de nieuwe structuur is 

eenn start gemaakt met de integratie van de twee oude stichtingen. In de volgende fase wordt 

gewerktt aan de integratie van bestaand beleid, maar vooral aan het maken van nieuw beleid. 

Eenn voorbeeld is dat op zorginhoudelijk gebied wordt gekozen voor een uniforme methodiek voor 

allee locaties. Voor sommige locaties betekent de zorgplanmethodiek (zie § 6.2) een hele nieuwe 

manierr van werken, voor andere gaat het om het omschakelen naar een andere systematiek. 

Invoeringg van de zorgplanmethodiek draagt bij aan de versterking van de inhoud van het 

werk,, een van de drie thema's die centraal staan in 1996. De twee andere thema's zijn de verdere 

inrichtingg van de organisatie en starten met de ontwikkeling van een visie op de zorgvraag 

enn het zorgaanbod in de toekomst. 

Dezee drie centrale beleidsthema's staan in het werkplan 1996. Dat werkplan is gemaakt 

doorr de nieuwe directeur mede naar aanleiding van zijn kennismakingsbezoeken aan woon-

voorzieningenn en dagcentra van de stichting, gesprekken met sleutelfiguren en lezing van 

stukken.. In het werkplan is de balans van de huidige situatie opgemaakt en staat gepland 

waarr de stichting zich het komende jaar op gaat richten. Ook maakt het plan duidelijk waar nog 

geenn energie in wordt gestoken. In het werkplan zijn per thema concrete doelen en activiteiten 

geformuleerd.. Het werkplan is verspreid in de hele organisatie en iedereen is gevraagd om te 

reageren.. Vervolgens is het plan vastgesteld in het managementteam en namen de leden van 

hett team ieder de verantwoordelijkheid voor een aantal punten. Aan het einde van het jaar 

vindtt een evaluatie van het werkplan plaats. Er is veel vooruitgang geboekt en dat maakt het 

mogelijkk om voor 1997 nieuwe centrale thema's te kiezen. 

Hett beleid in 1997 is gericht op drie kernthema's: versterking van de positie van individuele 

cliënten,, kwaliteit van de zorg en omgang met cliënten, en gezamenlijke kaders voor 

verschillendee onderdelen van de organisatie. Bij versterking van de positie van individuele 

cliëntenn gaat het om het in kaart brengen van de leefwensen, de verdere invoering van de 

zorgplanmethodiek,, vergroting van het assortiment zorgaanbod en het regelen van mede-

zeggenschapp en wettelijke vertegenwoordiging van cliënten. Bij kwaliteit van zorg en omgang 

mett cliënten gaat het om bejegening, hygiëne, een kwaliteitssysteem en een systeem voor 

meldingenn en klachten. Bij gezamenlijke kaders gaat het om planmatig werken van de twee 

divisiess en de diensten volgens een eigen werkplan, aansluitend op het werkplan van 

Stichtingg Bollenstreek. Ook het aanleveren van managementinformatie, verbeteren van de 

communicatiee en het ondersteunen van werkoverleg en leidinggevenden vallen onder dit 

thema.. Het werkplan 1997 is gemaakt door het managementteam. Als voorbereiding op het 

werkplann wordt eind 1996 een werkconferentie gehouden met een brede afspiegeling van de 

organisatie.. De drie thema's uit die conferentie komen terug in de kernthema's voor 1997. 

Inn 1998 gaat Stichting Bollenstreek verder met verdieping van de thema's van het voor-

gaandee jaar, omdat veel projecten en activiteiten nog niet zijn afgerond. In het werkplan 1998 

zijnn de twee centrale thema's 'cliënt en kwaliteit' en 'ondersteunende organisatie'. Bij cliënt en 

kwaliteitt gaat het om een onderzoek naar woon- en loopbaanwensen, werken met zorgplannen, 

goedee zorg bij speciale vragen, medezeggenschap, de juridische positie van de cliënt, uitvoering 

vann het project bejegening en kwaliteitszorg. Bij ondersteunende organisatie gaat het om 

planmatigg werken op alle locaties, verfijning van de werkorganisatie, sociaal beleid, economisch-
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administratievee ondersteuning, huisvesting en externe samenwerking. Het werkplan 1998 is 

gemaaktt door het managementteam. Als voorbereiding op het werkplan is een ronde gemaakt 

langss de woonvoorzieningen en dagcentra. Ook is de evaluatie van het werkplan 1997 ver-

werktt in het nieuwe werkplan. Daarna is feedback gevraagd op het concept werkplan 1998. 

Inn 1997 maakten de divisies en de diensten al een eigen werkplan. In 1998 gaan ook de 

afzonderlijkee woonvoorzieningen en dagcentra dat doen. In die eigen werkplannen worden 

zowell  specifieke voornemens als uitwerkingen van het algemene beleid opgenomen. 

Hett ontwikkelingsproces van Stichting Bollenstreek wordt geleid door het managementteam. 

Naa de fusie en de invoering van de nieuwe organisatiestructuur start het nieuwe management-

teamm in 1996 met het eerste werkplan. De leden van managementteam nemen elk de verant-

woordelijkheidd voor de ontwikkeling van nieuw beleid op bepaalde terreinen of voor de uit-

voeringg van reeds bestaand beleid. Het jaar daarop wordt niet alleen een algemeen werkplan 

voorr de hele stichting gemaakt, maar stellen de divisies, de afdeling Personeel en Organisatie en 

dee Economische en Administratieve Dienst ook een eigen werkplan op. Door het maken van 

eenn werkplan voor de divisies raken de hoofden meer betrokken bij deze systematiek. In 1998 

gaann de hoofden ook een eigen werkplan voor hun locaties maken. Alle leidinggevenden 

vervullenn dan sturende en begeleidende taken in het ontwikkelingsproces. De regie blijf t in 

handenn van het managementteam. Uitvoering van de werkplannen komt aan de orde tijdens 

dee reguliere overlegvergaderingen van het managementteam, tijdens het divisieoverleg, tijdens 
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hett eigen overleg van de hoofden Wonen en Dagbesteding, en tijdens de teambesprekingen. 

Figuurr 9.2 geeft per aspect van de stichting weer welke ontwikkelingen spelen in 1998. De 

veranderingenn richten zich op professionalisering van de zorg en op professionalisering van 

organisatorischee processen. Het belangrijkste middel om die veranderingen te realiseren zijn 

dee werkplannen waarin per beleidsthema concreet is uitgewerkt wat de doelen zijn, hoe die kun-

nenn worden gerealiseerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Tussentijdse en jaarlijkse eva-

luatiee van deze plannen leert hoe het staat met de realisatie van veranderingen. 

CONTACTT MET DE STICHTING EN PLA N VOOR 
SAMENWERKIN G G 

Inn mei 1998 vindt een gesprek plaats met de algemeen directeur van Stichting Bollenstreek. 

Dee algemeen directeur van Stichting Ons Tweede Thuis {zie hoofdstuk 6) heeft hem geïnformeerd 

overr het onderzoeksproject bij die stichting. De directeuren onderhouden regelmatig contact. 

Naa afronding van het project bij Ons Tweede Thuis krijgt de directeur van Stichting 

Bollenstreekk een exemplaar van het onderzoeksrapport. De mondelinge informatie van zijn 

collegaa en het rapport spreken hem aan en daarom neemt hij contact op voor een afspraak. 

Tijdenss het kennismakingsgesprek gaan wij in op drie onderwerpen: het onderzoeksproject, 

dee situatie bij Stichting Bollenstreek en mogelijkheden voor samenwerking. Het onderzoeks-

projectt komt kort aan de orde, want daarmee is de directeur al bekend. Daarna schetst 

dee directeur de situatie bij Stichting Bollenstreek. Hij geeft aan dat vraaggericht werken en 

professionaliseringg van de zorg de kern vormen van het ontwikkelingsproces bij de stichting. 

Daarnaastt wordt gewerkt aan ontwikkeling van de organisatie. Veel van de ontwikkelingen zijn 

nauww met elkaar verweven. Het introduceren van de zorgplanmethodiek leidt bijvoorbeeld 

zowell  tot verbetering van de zorg als tot een meer systematische en controleerbare manier 

vann werken. In zijn ogen was bij beide fusiepartners sprake van een achterstand, zowel op 

zorginhoudelijkk als op organisatorisch gebied. Naar zijn idee is voortvarend gestart met het 

inhalenn van die achterstand. Het managementteam speelt een centrale rol in het organisatie-

ontwikkelingsproces.. De bijdrage van de hoofden wordt steeds groter, waardoor het management-

teamm zich meer met de hoofdlijnen kan gaan bezighouden. Volgens de directeur beginnen 

cliëntenn al resultaten te merken van de veranderingen. Er wordt bijvoorbeeld betere zorg 

gebodenn door het werken met de individuele zorgplannen en door medezeggenschap krijgen 

bewonerss of familie meer mogelijkheden om aan te geven of zij vinden dat zij goede zorg 

krijgen.. Twee belangrijke aandachtspunten zijn volgens de directeur de kwaliteit van een 

aantall  hoofden en de druk die de veranderingen op de organisatie leggen. Sommige hoofd-

enn hebben moeite om aan de eisen te voldoen die de nieuwe functie stelt en haken af. Voor 

dee organisatie is het ontwikkelingsproces een flinke belasting. Het realiseren van de grote 

hoeveelheidd voornemens uit de werkplannen vraagt veel tijd en energie van leidinggevenden 

enn begeleiders. Een zekere veranderingsmoeheid begint zichtbaar te worden. Mede daarom is 

voorr 1998 gekozen om verder te gaan met de thema's uit het vorige jaar en om geen nieuwe 

projectenn te starten. 
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Dee directeur ziet goede mogelijkheden voor samenwerking in een project om het ontwik-

kelingsprocess te versterken. Voor Stichting Bollenstreek is de samenwerking interessant, 

omdatt het beeld geeft van de stand van zaken in het ontwikkelingsproces waar de afgelopen 

jarenn hard aan is gewerkt. Ook is het zinvol om te kijken naar mogelijkheden voor versterking. 

Dee directeur is gecharmeerd van het idee om met een vragenlijst alle mensen in de organisatie 

dee gelegenheid te geven zich uit te spreken over het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Mogelijkk kan dat bijdragen aan een meer gezamenlijke inzet voor de ontwikkeling van 

Stichtingg Bollenstreek. Wij bespreken dat in het project de focus komt te liggen op de veran-

deringenn die op dat moment het meest spelen voor mensen bij de stichting. Dan gaat het om 

werkenn met individuele zorgplannen, het centraal stellen van de vraag van cliënten en het 

werkenn met (eigen) werkplannen. Voor de meeste cliënten wordt al met individuele zorg-

plannenn gewerkt, maar de methodiek is nieuw en nog in ontwikkeling. De zorgplannen spelen 

eenn belangrijke rol in het centraal stellen van de vraag van cliënten, maar daarvoor zijn zorg-

plannenn niet voldoende. All e punten uit het eerste deel van het werkplan 1998 gaan over het 

centraall  stellen van de vraag van cliënten en daarmee samenhangende zorginhoudelijke 

veranderingenn en verbeteringen. Werken met werkplannen en het opstellen van een werkplan 

voorr de eigen locatie is nieuw binnen de stichting. Doel van de werkplanmethodiek is om 

systematischh aan de ontwikkeling van de zorg en de organisatie te werken, duidelijkheid te 

scheppenn over keuzes, beleid en voortgang, en zichtbaar te maken hoe de verschillende voor-

zieningenn zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de organisatie. 

Hett gesprek eindigt met de afspraak dat ik een plan van aanpak maak. Dat plan stuur ik op 

aann de directeur en die zorgt dat alle leidinggevenden een exemplaar ontvangen. De directeur 

stemtt met de andere leden van het managementteam af over het project. Zij zijn ook enthousiast. 

Hett plan van aanpak bespreek ik met de leidinggevenden tijdens een vergadering van de 

beidee divisies. Op die vergadering zijn alle hoofden aanwezig en drie leden van het management-

team.. Voor de gelegenheid worden ook het hoofd Personeel en Organisatie en het hoofd van 

dee Economische en Administratieve Dienst uitgenodigd, zodat het voltallige managementteam 

aanwezigg is. 

Eindd juni maak ik kennis met alle leidinggevenden tijdens de bespreking van het plan van 

aanpak.. De kennismaking begint met een korte introductie van het project. Daarna gaan wij 

inn op de invulling van de survey-feedback bij Stichting Bollenstreek. Ik licht de verschillende 

stappenn en activiteiten toe. Vervolgens bespreken wij afname van de vragenlijst en de planning. 

Hett blijkt lastig om een moment te vinden waarop alle begeleiders op een locatie aanwezig zijn. 

Doorr de verschillende diensten en door deeltijdaanstellingen is werkoverleg eigenlijk het 

enigee moment. De agenda voor dat overleg is meestal vol en het overleg wordt niet frequent 

genoegg gehouden om in een korte periode op alle locaties de vragenlijst in te laten vullen. 

Daaromm spreken wij af dat de hoofden voor verspreiding op hun locaties zorgen en dat zij 

ingevuldee vragenlijsten verzamelen. De voorgestelde planning wordt aangepast. Het is beter 

dee vragenlijst later te verspreiden, omdat iedereen dan terug is van vakantie en 'alles weer 

gewoonn draait'. Daardoor verschuiven alle activiteiten ongeveer een maand. 

Inn de beginfase van het project maak ik afspraken over de plaats van de survey-feedback 

inn het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek, over de terugkoppeling van de resultaten 

enn over mijn rol. Het project richt zich op het in kaart brengen van de stand van zaken in het 
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ontwikkelingsproces.. Door het invullen van de vragenlijst krijgt de organisatie een beeld van 

zakenn die goed en minder goed gaan. Rapportage vindt plaats eind 1998 waardoor in het 

werkplann 1999 rekening kan worden gehouden met de uitkomsten. Over terugkoppeling van 

dee resultaten spreken wij af dat die plaatsvindt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van alle 

leidinggevenden.. Daarna volgt schriftelijke rapportage. Concretisering van de vervolgacties 

komtt aan de orde wanneer de resultaten bekend zijn. Het idee is om na bespreking van de 

resultatenn met de leidinggevenden te bepalen hoe ook uitgebreid met de begeleiders over de 

uitkomstenn van de vragenlijst wordt gesproken. Mij n rol in het project is dat ik zorg voor de 

uitvoering,, dat ik de vragenlijsten verwerk en de resultaten bespreek met de leidinggevenden, 

datt ik de schriftelijke rapportage verzorg en dat ik meedenk over mogelijkheden om het 

organisatie-ontwikkelingsprocess te versterken. De directeur is contactpersoon voor het project. 

Eenn globale weergave van planning en de verschillende activiteiten staat in tabel 9.1. 

Maan d d 

Mei/jun i i 

Fasee in het onderzoe k Activiteite n 

Juli/augustu s s 

Eerst ee contac t 

Gesprekke n n 

Septembe rr  Afnam e vragenlijs t 
enn analys e resultate n 

Oktober/novembe rr  Terugkoppelin g 

Novembe rr  Afrondin g 

November/januar ii  Vervolgactie s 

Kennismakingsgespre kk met algemee n directeu r 
Makenn plan van aanpak voor projec t 
Persoonlijk ee introducti e projec t bi j managementtea m en hoofde n 
Voorbereide nn afnam e vragenlijs t 
Informere nn organisati e over het projec t 
Documentenstudi e e 

Gesprekke nn met algemee n directeur , hoof d Personee l en Organisatie , 
divisiemanage rr  Dagbesteding , clusterhoofd . hoof d dagcentrum , 
coachen dd begeleider , dri e begeleiders , voorzitte r ondernemingsraa d 
enn voorzitte r Central e Cliëntenraa d 
Aanpasse nn vragenlijs t 

Verspreide nn vragenlijs t door hoofde n 
Analys ee resultate n 

Besprekin gg resultate n met managementtea m en hoofde n 
Schrijve nn rappor t 
Bespreke nn rappor t met managementtea m 
Rappor tt  naar hoofden , locaties , ondernemingsraad , Cliëntenraad , 
Raadd van Toezich t 
Samenvattin gg beschikbaa r voor medewerker s 

Gesprekk met managementtea m over vervolgactie s 

Voorbereide nn besprekin g op locatie s met hoofde n 
Oefenenn met besprekin g tijden s een werkconferenti e 
Besprekin gg resultate n op locatie s en maken verslage n 
Verspreide nn samenvatting , alle afzonderlijk e verslage n en reacti e 
managementtea m m 

Tabe ll  9.1 Kalende r me t activiteite n 

Hett  eerst e contac t met Stichtin g Bollenstree k verloop t naar wens . Tijden s de kennismakin g met de 

directeu rr  Bespreke n wi j de kader s voo r het projec t en vind t afstemmin g plaat s ove r de doele n en aanpak . 

Ookk verke n ik de mogelijkhede n om de laatst e stappe n van de survey-feedbac k in te vullen . Ervaringe n 
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mm eerdere esses zorgen ervoor  dat ik bij  de kennismaking meer  aandacht besteed aan feedback 

activiteitenn dan voorheen. Ik merk dat Ut minder  in termen van onderzoek deiik en praat liever  heb ik het 

overr  een project om samen met de organisatie te kijken naar  mogelijkheden om het ontwikkelings-

process te versterken, (zie f 9.6). Het kennismaken met de leidinggevenden en het bespreken van de 

aanpakk van het project zorgen ervoor  dat zij  een helder  beeld krijgen van de invulling van het project, 

inclusieff  het belang van terugkoppeling naar  de eenheden. Bovendien stemmen wij  bij  de bespreking 

vann het plan van aanpak af over  precieze invulling van verschillende activiteiten, zodat bet project goed 

aansluitt  op situatie in organisatie. Wij  maken al concrete afspraken voor  terugkoppeling naar  het 

managementteamm en de hoofden. Na bespreking van de resultaten met de leidinggevenden vindt nader 

overlegg plaats over  mogelijkheden om met de begeleiders aan de slag te gaan. Daarover  worden nog 

geenn precieze afspraken gemaakt, maar  het uitgangspunt is dat op de locaties de hoofden met hun 

begeleiderss aan dé stag gaan met de uitkomsten van de vragenlijst. Aan het einde van het jaar  bekijken 

wijj  de stand van zaken en wordt de wijze van terugkoppeling naar  de eenheden bepaald. Ik vind het 

spannendd dat het project wordt afgerond op het moment dat de werkplannen voor  1999 op de agenda 

staan.. Het lijk t mij  zinvol als de uitkomsten van de vragenlijst een plaats krijgen in die werkplannen. 

NADEREE ORIËNTATIE OP DE STICHTING EN HET 
ORGANISATIE-ONTWIKKELINGSPROCE S S 

Inn jul i en augustus voer  ik gesprekken met de algemeen directeur, het hoofd Personeel en 

Organisatie,, de divisiemanager  Dagbesteding, een hoofd van de divisie Dagbesteding, een 

hoofdd van de divisie Wonen, een coachend begeleider, drie begeleiders, de voorzitter  van de 

ondernemingsraadd en de voorzitter  van de Centrale Cliëntenraad. De gesprekken dienen 

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

veranderingen.. Daartoe wil ik van verschillende mensen weten hoe zij  over  hun organisatie 

enn het ontwikkelingsproces denken. Door  ook in te gaan op de inhoud van het werk van de 

mensenn krij g ik een indruk van de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Ten tweede 

will  ik de mensen die ik spreek enthousiast maken voor  het project. Ik hoop dat het gesprek 

ertoee leidt dat zij  de vragenlijst invullen en anderen aansporen om dat ook te doen. Als voor-

bereidingg op de gesprekken en om mij  nader  te oriënteren op de situatie bij  Stichting 

Bollenstreekk lees ik stukken van de stichting zoals de jaarverslagen van 1995,1996 en 1997, de 

werkplannenn 1996, 1997 en 1998, en een aantal interne publicaties. Om een idee te krijgen 

vann de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg lees ik artikelen over  vraaggestuurde zorg en 

eenn uitgebreide casebeschrijving over  kwaliteitsverbetering van zorgverlening in een instelling 

voorr  verstandelijk gehandicapten (Pool &  Hesselink, 1996). 

Hett  beeld dat tijdens de nadere oriëntatie ontstaat, is te beschrijven aan de hand van vij f met 

elkaarr  samenhangende thema's: (1) de aansturing van het organisatie-ontwikkelingsproces, 

(2)) de nieuwe hoofdenfunctie, (3) overleg, communicatie en de afstand tussen leiding en mede-

werkers,, (4) het personeelstekort, en (5) de rol van medewerkers in het ontwikkelingsproces. In de 

verschillendee gesprekken komen alle of bijna alle thema's aan de orde. De mensen die ik spreek 

leggenn andere accenten in de gesprekken, maar  zij  komen overeen in de problemen die zij  signaleren. 

Ondankss deze problemen steunt iedereen de koers die is ingezet met het ontwikkelingsproces 
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richtingg professionele meer op het individu gerichte zorg. Ook zijn de mensen die ik spreek 

positieff  over het op een gestructureerde manier werken aan verbetering van de organisatie. 

Dee aansturing van het ontwikkelingsproces komt in elk gesprek aan de orde. Het 

managementteamm speelt een centrale rol in dat proces. De directeur en later ook de andere 

managementteamm leden nemen het initiatief voor projecten, verbeteringen en veranderingen. 

Dee initiatieven worden uitgewerkt in de werkplannen. Het werkplan 1996 is vooral een werk-

plann van het managementteam. In het jaar daarna gaan divisiemanagers met de hoofden aan 

dee slag. In 1998 is het ook de bedoeling dat de hoofden met hun teams eigen werkplannen 

maken.. Het idee van planmatig werken begint langzaam tot mensen door te dringen. 

Sommigee hoofden pakken het op, andere nog niet. Begeleiders geven aan dat er in de teams 

geenn of een zeer beperkt beeld is van het doel van planmatig werken en de invulling ervan. 

Dee werkplannen zijn het belangrijkste middel om veranderingen te realiseren. Volgens het 

managementteamm lukt het nog niet goed om de hoofden en begeleiders met deze systematiek 

tee laten werken. Het is de bedoeling om met de hele organisatie aan het ontwikkelingsproces te 

gaann werken, maar in de praktijk blijf t het proces voornamelijk in handen van de leden van 

hett managementteam. Zij signaleren dat de hoofden hun rol onvoldoende oppakken, maar er 

iss geen mogelijkheid om daar snel verandering in te brengen. Ongeacht de oorzaak daarvan is 

hett gevolg dat bij veel begeleiders niet duidelijk is wat de bedoeling is van de veranderingen 

enn dat er onvoldoende draagvlak voor bestaat. Uitvoering van de plannen en realisatie van 

meerr professionele zorg worden daardoor bemoeilijkt. De kritiek van hoofden en begeleiders 

opp de aansturing spitst zich vooral toe op de hoeveelheid veranderingen die in een jaar moeten 

wordenn gerealiseerd. Zij vinden dat er meer wordt gevraagd dan mogelijk is en dat duidt er 

volgenss hen op dat de directeur en het managementteam weinig voeling hebben met wat er 

inn de organisatie speelt. 

Dee hoofdenfunctie is na de fusie opnieuw ingevuld. Destijds konden niet alle hoofden 

uitt de twee voormalige stichtingen blijven en is een selectie gemaakt. In de loop van het 

ontwikkelingsprocess blijkt dat niet alle nieuwe hoofden de zwaardere en andere functie 

aankunnen.. Dat leidt tot ziekte en overspannen hoofden. Op het moment dat ik de gesprekken 

voer,, zijn er vier vacatures. Over de kwaliteit van de huidige hoofden bestaan twijfels bij de 

hoofdenn zelf, net als bij het managementteam en bij een deel van de begeleiders. Het is lastig 

omm die kwaliteit nu te beoordelen. Het managementteam en de hoofden vinden het te vroeg 

omm te stellen dat de hoofden voldoende gelegenheid hebben gehad zich te ontwikkelen. Door 

functiewisselingg en vacatures is nog geen team van hoofden ontstaan. Zij zijn vooral met 

zichzelff  bezig en doen hun best om het eigen werk en dat van de ontbrekende hoofden af te 

krijgen.. Samen met het managementteam invulling geven aan het ontwikkelingsproces of met 

dee teams een werkplan maken is dan een zware opgave. Sommige hoofden en begeleiders geven 

aann dat de functie sowieso te zwaar is, anderen denken dat het in de loop van dee tijd goed komt. 

Bezettingg van de vacatures is voor iedereen urgent. Daarna kunnen de hoofden met elkaar aan de 

slag,, maar vooral met hun teams. Kern van de problematiek met de hoofden is dat zij de schakel 

vormenn tussen managementteam en de rest van de organisatie. Die schakelfunctie wordt beperkt 

ingevuldd en dat is een probleem. Het managementteam geeft aan dat hoofden de veranderingen 

niett goed oppakken en dat daardoor de invoering niet goed van de grond komt. Begeleiders 

gevenn aan dat hoofden niet goed weten wat in de teams speelt en dat mede daardoor het 
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managementteamm niet op de hoogte is van de problemen op de werkvloer. De hoofden zelf 

gevenn aan dat zij in de huidige situatie hun functie niet goed kunnen vervullen. 

Dee afstand van leidinggevenden tot de werkvloer is groter geworden na de fusie. Vroeger 

konn een begeleider de directeur bellen om te vragen wat er met een bewoner moest. Nu klagen 

begeleiderss dat de directeur en het managementteam geen voeling hebben met de werkvloer. 

Ookk voor hoofden is de afstand tot hun begeleiders groter geworden, met name bij de divisie 

Wonen.. Het managementteam is van mening dat hierdoor meer daadkrachtige en professionele 

leidingg kan worden gegeven. Door minder met operationele vraagstukken bezig te hoeven 

zijnn kunnen managementteam en hoofden zich concentreren op beleid, projectmanagement 

enn op coaching van meer zelfstandig werkende begeleiders. Sommige hoofden delen deze 

visie,, andere hebben moeite met hun nieuwe rol. Begeleiders reageren eveneens wisselend. 

Dee ene begeleider is enthousiast over zelfstandiger werken en meer zelf beslissen, terwijl de 

anderr juist wil dat een leidinggevende bepaalt wat met cliënten moet gebeuren. In samen-

hangg met het groter worden van de afstand tussen leiding en medewerkers noemen veel mensen 

dee gebrekkige overlegstructuur en slechte communicatie. Voorheen waren directie en hoofden 

eenvoudigg en snel te bereiken en werd veel informeel overlegd. Nu is het moeilijk om de 

directeurr en het managementteam te bereiken. Dat moet via het hoofd en de divisiemanager, 

maarr dat gaat niet goed. Hoofden en begeleiders geven aan dat het managementteam plannen 

maaktt die de teams niet kunnen realiseren, mede doordat in de top niet bekend is wat op de 

werkvloerr speelt. Andersom heeft het managementteam de indruk dat op de werkvloer 

onvoldoendee duidelijk is aan welke veranderingen wordt gewerkt. 

Veell  mensen noemen tekort aan personeel als probleem op de voorzieningen. De werk-

drukk is structureel hoog en dat vraagt flinke inspanningen van mensen. Regelmatig zorgt 

ziektee voor een toename van de al hoge werkdruk bij het vaste personeel. Aanvulling met uitzend-

krachtenn haalt weinig uit. Vaak blijven zij maar kort en beschikken zij over onvoldoende 

kwaliteiten.. Door een tekort aan personeel is het lastig om in de woonvoorzieningen en dag-

centraa aan veranderingen te werken. Het verrichten van de gewone werkzaamheden is al 

zwaarr genoeg. Voor het maken en uitvoeren van individuele zorgplannen is extra tijd of 

capaciteitt nodig. Die is er niet en het bieden van individuele zorg aan een cliënt betekent 

vaakk dat voor de noodzakelijke begeleiding van andere cliënten onvoldoende tijd overblijft. 

Mett weinig personeel een extra inspanning leveren om veranderingen te realiseren is erg 

moeilijk.. Bovendien is het verloop onder personeel hoog. Begeleiders vertrekken door de 

hogee werkdruk, door de druk van de veranderingen en door aantrekkelijkere vooruitzichten 

bijj  andere instellingen. Ook hoofden vertrekken. Soms omdat zij zelf vinden dat zij de nieuwe 

functiee niet aankunnen, soms omdat is gevraagd om te vertrekken. Ook is er verloop onder 

dee divisiemanagers. Eén divisiemanager is al weg en zijn positie wordt tijdelijk waargenomen 

doorr een interim. De andere divisiemanager gaat weg als een opvolger is gevonden. Gebrek 

aann continuïteit op cruciale posities ziet iedereen die ik spreek als een ernstig probleem. 

Dee rol van medewerkers in het ontwikkelingsproces is marginaal. Zowel het management-

team,, als de hoofden, als de begeleiders geven aan dat het ontwikkelingsproces de meeste 

mensenn in de organisatie weinig zegt. Iedereen is vooral bezig met zijn gewone werk. 

Dee werkplannen zijn voor veel mensen onbekend. In mindere mate geldt dat voor de zorg-

plannen.. Daar wordt door veel mensen al mee gewerkt, maar dat wil niet zeggen dat mensen 
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datt  in breder  perspectief plaatsen. Vernieuwing van de zorg, professionalisering of vraaggericht 

werkenn zijn binnen de teams onbekende of abstracte begrippen. Het idee dat mensen niet 

zij nn geïnteresseerd in het organisatie-ontwikkelingsproces wordt door  de meeste mensen 

bestreden.. Wel is het zo dat begeleiders moeilijk in beweging zijn te krijgen , niet snel zelf initiatie f 

nemenn en het moeilij k vinden om verder  te kijke n dan hun eigen team. Die gelaten houding 

hangtt  waarschijnlij k samen met bovengenoemde kwesties. Er  zijn weinig mogelijkheden 

voorr  begeleiders om een bijdrag e te leveren aan het ontwikkelingsproces. Het management-

teamm vraagt daar  niet direct om, hoofden stimuleren niet dat begeleiders initiatie f nemen en 

hett  dagelijkse werk komt al moeilij k af. Kritie k op nieuwe plannen is er  volop. De directeur 

merktt  dat wanneer  hij  twee maal per  jaar  bij  alle teams een vergadering over  de werkplannen 

bijwoont .. Hoofden merken dat veel frequenter. De kritie k geeft aan dat het ontwikkelings-

process mensen wel degelijk bezighoudt. Wanneer  de teams aan de slag gaan met het maken 

vann eigen werkplannen kan die kritie k worden omgezet in een constructieve bijdrage. 

Bovendienn geven veel mensen aan dat nauwelijks wordt stilgestaan bij  wat er  is bereikt. Het 

gaatt  altij d over  wat er  nog moet gebeuren, terwij l het stimuleert om te zien wat er  al goed 

gaatt  en waar  verandering zichtbaar  is. 

Doorr  het voeren van gesprekken met verschillende betrokkenen krij g ik een beeld van diverse manieren 

waaropp mensen naar  de stichting en het organisatie-ontwikkelingsproces kijken. Over  het algemeen 

snijdenn de mensen die ik spreek die ik spreek dezelfde thema's aan. Vaak komen de antwoorden op 

dee vragen overeen, maar  ook komt het voor  dat de ervaring of interpretati e van problemen verschilt. 

Alss hel om de hoofden gaat, leggen loden van het managementteam bijvoorbeeld de nadruk op het 

belangg van deze personen voor  het ontwikkelingsproces. Medewerkers wijzen veel meer  op de 

(begeleidingg die zij  missen bij  de uitvoering van het dagelijks werk. De hoofden zelf geven aan nog 

ergg bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling en met hun nieuwe rol. De thema's die naar  voren komen 

tijdenss de gesprekken en de toelichting van verschillende betrokkenen leveren een mooie aanvulling 

opp het beeld dat eerder  is ontstaan. Ik krij g de indruk dat verbreding van het ontwikkelingsproces naar 

dee hete stichting een centraal vraagstuk is. In de vragenlijst komt dat vraagstuk niet letterlij k aan de 

orde.. maar  het is goed mogelijk om aan de hand van de resultaten te kijken of die indruk wordt 

bevestigd.. In ieder  geval helpen de gesprekken mij  bij  de interpretati e van de resultaten doordat ik nu 

eenn rijke r  beeld heb van de stichting en het ontwikkelingsproces. Dat beeld kan ik ook gebruiken bij  het 

begeleidenn van de gezamenlijke interpretati e van de resultaten met de leidinggevenden. De gesprekken 

mett  de begeleiders zijn niet alleen nuttig om hun viste op de veranderingen te leren kennen, maar  ook 

omm mij  een concrete voorstelling te kunnen maken van het primair e proces in de stichting. Een bezoek 

aann een woonvoorziening maakt die voorstelling nog levendiger. Even sta ik middenin het drukke 

dagelijkss werk. Een cliint pakt mij  vast en noemt mij  'pappa' (wat zij  volgens de begeleider  bij  iedere 

vreemdee man doet), ik moet vier  handen tegelijk schudden en in vanuit mijn ooghoeken zie ik dat 

anderenn ook aandacht willen. Nadenkend over  de hectische situatie in de woning realiseer  ik mij  hoe 

lastigg het is om in een groepswoning voor  tien cliënten gehoor  te geven aan hun individuele wensen. 

Dee mensen die ik spreek reageren positief op het project. Zij  geven aan dat het een goed idee is om 

aann alle medewerkers een vragenlijst voor  te leggen en hun te vragen hoe zij  over  de stichting en het 

ontwikkelingsprocess denken. Bijna iedereen geeft aan met spanning uit te zien naar  de uitkomsten van 

dee vragenlijst. De meeste mensen denken dat het project mee kan helpen een volgende fase van het 
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ontwikkelingsproce ss in Ie gaan. In die fase moet met meer mense n aan de ontwikkelin g van de stich -

tin gg woro^ n gewerk t Veelal is het iile e dat een meer gezamenlijk e inspannm ^ 

derr  te komen . Hoe een dergelijk e omsla g vor m meet krijge n is niet duidelijk , wel hebben de mensen 

diee ik spree k het gevoet dat het pi-oce s nu blijf t steken . 

9*55 STAND VA N ZAKE N IN DE ORGANISATIE -
ONTWIKKELIN GG BIJ STICHTING BOLLENSTREE K 

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

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

dee antwoorden op de open vragen en de perspectieven van verschillende belanghebbenden. 

Daarnaa interpreteer ik de resultaten en geef ik aan hoe deze zijn verbonden met de manier 

waaropp het organisatie-ontwikkelingsproces wordt aangepakt. 

Dee introductiee en afname van de vragenlijst bij Stichting Bollenstreek en de terugkoppeling 

vann de resultaten komen in de volgende paragraaf aan de orde. Ik noem hier vast dat de respons 

vijfenzestigg procent is en dat alle locaties zijn vertegenwoordigd. De respons bij het management-

teamm is vrijwel gelijk, drie van de vijf leden van het team sturen de vragenlijst terug. Bij de 

hoofdenn is de respons vijfenzeventig procent. Verder is de terminologie van de vragenlijst 

aangepastt aan de situatie bij Stichting Bollenstreek. Daarbij gaat het vooral om aanpassing van 

dee stellingen over technologie. Zorgplannen vormen bij Stichting Bollenstreek het belangrijkste 

'technische'' hulpmiddel bij de uitvoering van het werk. Het aspect technologie dat betrekking 

heeftt op de stichting wordt zodanig ingevuld dat het aangeeft hoe mensen aankijken tegen 

werkenn met zorgplannen. Het aspect technologie dat betrekking heeft op het organisatie-

ontwikkelingsprocess is zodanig ingevuld dat het weergeeft hoe mensen de invoering van de 

zorgplannenn ervaren. 

Oordele nn over stellinge n in de vragenlijs t 
Dee oordelen van de leidinggevenden en medewerkers over de stellingen in de vragenlijst zijn 

samengevatt in figuur 9.3. Deze figuur geeft weer hoe mensen naar de stichting kijken en hoe 

zijj  het organisatie-ontwikkelingsproces ervaren. Voor alle aspecten van de stichting en de 

invoeringg van de veranderingen is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief, 

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

will  zeggen de oordelen van het managementteam, de hoofden, de begeleiders en de mede-

werkerss van het Centraal Bureau. Later in deze paragraaf komen verschillen in resultaten aan 

dee orde. 

Dee figuur laat zien dat van de zes aspecten die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek 

alss organisatie één aspect negatief wordt beoordeeld door meer dan vijfti g procent van de 

mensen.. Over vier aspecten oordeelt rond de vijfenvijfti g procent positief. Over één aspect 

oordeeltt zeventig procent positief. Ruim de helft van de mensen heeft een helder beeld van 

dee doelen en strategie van de stichting. Ongeveer vijfenvijfti g procent vindt de structuur van 

dee stichting bureaucratisch. Bijna zestig procent is positief over cultuur en leidinggeven en 

overr de individuele zorgplannen. Zeventig procent is positief over het werk bij Stichting 
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-100%% -757. -5(T% -25"/. 0% 257. 50% 757. 100% 

Figuu rr  9.3 Oordele n over Stichtin g Bollenstree k 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 ongevee r een kwar t van de mense n erg negatie f is over 

spanninge nn en het tijdsverloop . In de besprekin g van de resultate n zet ik de negatiev e oordele n 

gezamenlij kk  af tegen de positieve . 

Bollenstreek.. Ruim de helft van de mensen is positief over de onderlinge verhoudingen. 

All ee acht aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces bij Stichting 

Bollenstreekk worden door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. Over twee van 

dezee acht aspecten oordeelt ongeveer tachtig procent van de mensen negatief. De percentages 

ergg negatieve beoordelingen zijn dan ongeveer vijfentwintig procent. Zestig procent van de 

mensenn heeft geen duidelijk beeld van de doelen en aanpak van het organisatie-ontwikkelings-

proces.. De invoering van de zorgplanmethodiek wordt door ruim de helft van de mensen 

bekritiseerd.. Tachtig procent geeft aan dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen 

enn binnen teams. Bijna vijfentachtig procent oordeelt negatief over het tijdsverloop van de 

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

Vijfenzestigg procent geeft aan niet tevreden te zijn over het creëren van betrokkenheid. 

Zeventigg procent van de mensen bekritiseert de rol van het managementteam. Over de rol 

vann de hoofden is ruim de helft van de mensen negatief. De twee aspecten die weergeven hoe 

mensenn het organisatie-ontwikkelingsproces beleven worden door meer dan driekwart positief 

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

veranderingen.. Hetzelfde percentage steunt het ontwikkelingsproces en wil zich ervoor inzetten. 
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Antwoorde nn op de open vrage n 
Dee twee open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag 

'Watt maakt het volgens u moeilijk om de veranderingen bij Stichting Bollenstreek te realiseren?' 

wordenn in totaal 309 belemmeringen genoemd. Bij de vraag 'Wat is volgens u nodig om te 

zorgenn dat de veranderingen bij Stichting Bollenstreek goed verlopen?' worden 327 succes-

voorwaardenn genoemd. De antwoorden op de open vragen zijn gecategoriseerd. Tabel 9.2 en 9.3 

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

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

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

Dee restcategorieën met minder dan tien procent van de antwoorden zijn niet vermeld. 

Belemmerend ee facto r Voorbeelde n 
%% van de 

antwoorde n n 

Vertalin gg naar de praktij k 

Personel ee situati e 

Err  word t te veel energi e gestop t in theori e en te weini g in toepassin g in de dagelijks e praktij k 23% 
Oplossinge nn worde n geforceerd , maar er word t nie t gekeke n of de probleme n ook verdwijne n 
Geenn duidelijk e structuu r om de veranderinge n in te plaatse n 

Tee weini g mense n op de werkvloe r om de zorgvraa g en de veranderinge n te realisere n 20% 
Tee veel personeelsverloo p op werkvloe r en bi j hoofde n 
Kwalitei tt  van een deel van de hoofde n en medewerker s 

Roll  leidinggevende n Managementtea m werk t tevee l met ideeën en is zich niet bewus t van haalbaarhei d en consequentie s 15% 
Hoofde nn die we l luistere n naar probleme n maar er niet s mee doen 
Hett  ontbreke n van goed e leidinggevende n (zowe l divisiemanager s als hoofden ) 

Hogee temp o Er moet te veel verandere n in te kort e tij d voo r werker s en hoofde n 10% 
Tee rigoureuz e aanpak , te veel veranderinge n in één keer 
Tee veel veranderinge n tegelij k waardoo r onrus t ontstaa t 

Onvoldoend ee aandach t Medewerker s (en daarme e bewoners ) worde n nie t serieu s genome n 10% 
voo rr  medewerker s Veel angs t en onzekerhei d doo r de veranderinge n 

Tee weini g aandach t voo r meningen , ideeën , deskundighei d en ervaringe n van werkvloe r 

Slecht ee communicati e Onduidelijk e communicati e over de veranderinge n 10% 
enn informati e Niet goed naar elkaar luistere n doo r leidin g en personee l Wonen / Dagbesteding , dat is eigenlij k alles 

Eenrichtingsverkeer ::  informati e gaat allee n van bove n naar benede n 

Hangg naar vroege r Het idee dat verandere n nie t nodi g is omda t vroege r alle s toc h goed gin g 10% 
Historie ::  voorgeschiedeni s van fusi e en cultuurverschille n 
Vastgeroest ee opvattinge n bi j medewerker s 

Tabell  9.2 Belemmerend e factore n bi j het realisere n van de veranderinge n bi j Stichtin g Bollenstree k 

Tabell  9.2 laat zien dat de praktische invulling van de veranderingen de meest genoemde 

belemmeringg is bij Stichting Bollenstreek. Bijna een kwart van de antwoorden is ingedeeld 

bijj  deze categorie. Meestal gaann de antwoorden over de slechte aansluiting van de plannen op de 

dagelijksee praktijk. In de aanpak van de veranderingen wordt te weinig rekening gehouden 

mett de mogelijkheden om deze te realiseren. Mensen geven aan dat in theorie de plannen goed 

zijn,, maar dat zij niet uitvoerbaar zijn onder meer door geldgebrek, de grootte van de groepen 

off  ongeschikte huisvesting. Ook geven mensen aan dat het onduidelijk is hoe veranderingen in 
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dee praktijk kunnen worden gebracht, wat de betekenis is voor het dagelijkse werk, wie wat moet 

doenn en waarvoor verantwoordelijk is. Antwoorden die te maken hebben met het ontbreken 

vann samenhang, onduidelijke kaders, geen structuur of eenheid en slechte afstemming van 

dee verschillende veranderingen op elkaar zijn eveneens ingedeeld bij deze categorie. 

Twintigg procent van de antwoorden gaat over de personele situatie bij Stichting 

Bollenstreek.. Werkdruk en onvoldoende personeel worden vaak genoemd als belemmering. 

Ookk andere problemen met personeel komen aan de orde. Veel mensen noemen het verloop, de 

voortdurendee wisselingen, de leegloop naar andere instellingen en het gebrek aan continuïteit in 

dee teams en in leidinggevende functies. Tevens is de kwaliteit van het personeel een belemmering. 

Ookk leidinggevenden worden in dat verband genoemd. De personele situatie wordt regelmatig 

tegelijkk genoemd met een gebrek aan financiële middelen en soms ook met het ontbreken 

vann goed personeelsbeleid of ontwikkelingsperspectief voor medewerkers. 

Vijftie nn procent van de antwoorden heeft te maken met de rol van leidinggevenden in het 

ontwikkelingsproces.. Alle antwoorden waarin het managementteam of de hoofden expliciet 

wordenn genoemd zijn ingedeeld bij deze categorie. In veel antwoorden worden management-

teamm en hoofden samen genoemd. Een deel van de kritiek op de leidinggevenden betreft de 

afstandd van het managementteam en de hoofden tot de werkvloer, het niet luisteren naar signalen 

vann de werkvloer of het wel luisteren, maar niets doen. De top-down aanpak van de veranderingen, 

dee kwaliteit van leidinggevenden en slechte aansturing worden eveneens als belemmering 

genoemd,, net als slechte communicatie met of tussen leidinggevenden. Ten slotte zijn bij 

dezee categorie antwoorden ingedeeld die expliciet gaan over het verloop onder de hoofden 

enn de leden van het managementteam. 

%% va n d e 

Succesvoorwaard ee Voorbee lde n an twoorde n 

Beter ee aanpak van de Beter e planne n maken die ook kunne n worde n uitgevoer d (eerst denken dan doen) U% 
veranderinge nn Inzich t biede n in het nut van de veranderinge n door opleiding , gesprekken , motivere n 

Aandach tt  voo r het concree t maken van de gevolge n van de veranderinge n voor medewerker s 

Beter ee communicati e Goede communicati e tusse n hoofde n en medewerker s - medewerker s en bewoner s / deelnemer s \9% 
enn informati e Communicere n in plaat s van top-dow n informati e verstrekke n 

Voortdurend ee uitle g van hoe. waaro m en wat 

Medewerker ss meer Medewerker s serieu s nemen en naar elkaar luistere n 18% 
betrekke nn en waardere n Beslissinge n in overle g met begeleider s nemen , want die moete n ze uiteindelij k uitvoere n 

Grote rr  appèl op de deskundighei d en verantwoordelijkhei d van de werknemer s 

Ander ee ro l van Het managementtea m moet meer laten blijke n dat het weet wat de probleme n op de werkvloe r zijn 13% 
leidinggevende nn Hoofde n die als intermediai r fungere n tusse n managementtea m en basi s 

Meerr  feedbac k van hoofde n en divisiemanager s 

Meerr  en beter personee l Meer personee l en meer geld (van de regering ) 11 % 
Meerr  en meer gedifferentieer d personee l 
Goedee cursusse n of bijscholin g met niet alleen theoretisc h maar ook praktisc h nut 

Voldoend ee tij d voo r de Meer tij d voo r medewerker s om tij d te bestede n aan de veranderinge n 1OX 
veranderinge nn Periode s van rust om te kunne n wennen aan nieuw e werkwijze n voor de volgend e veranderin g komt 

Niett  te veel en te snel achte r elkaar 

Tabe ll  9.3 Succesvoorwaarde n voo r he t o rgan isa t ie -on tw ikke l ingsproce s bi j Stichtin g Bo l lenst ree k 
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Tienn procent van de antwoorden gaat over het hoge tempo van de veranderingen. Mensen 

noemenn vooral als belemmering dat te veel moet veranderen in te korte tijd. Soms wordt 

aangevuldd dat cliënten daardoor niet kunnen wennen aan de veranderingen, dat meer tijd 

nodigg is of dat onrust ontstaat als gevolg van het hoge tempo. 

Tienn procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie 'onvoldoende aandacht voor 

medewerkers".. Daarbij gaat het om het niet serieus nemen van begeleiders, te weinig aandacht 

voorr het creëren van betrokkenheid, voor onzekerheid of onrust, en om het niet gebruik 

makenn van binnen de stichting aanwezige kwaliteiten, kennis en ervaring. 

Tienn procent van de antwoorden gaat over slechte communicatie en informatie. Vaak 

wordtt de kwaliteit van de communicatie en informatie genoemd. Dan geven mensen aan dat 

informatiee niet duidelijk is, dat communicatie slecht of gebrekkig verloopt, dat er onvoldoende 

uitwisselingg plaatsvindt en dat er sprake is van eenrichtingsverkeer (communicatie loopt 

bijvoorbeeldd alleen van 'boven naar beneden'). Ook noemen mensen onvoldoende informatie 

alss belemmering. 

Dee laatste categorie belemmeringen betreft hang naar vroeger. Tien procent van de 

antwoordenn is daarbij ingedeeld. Dan gaat het om belemmeringen die te maken hebben met 

conservatisme,, met de culturen van de oude stichtingen, met mensen die vasthouden aan 

vroegerr en met weerstand tegen veranderingen door vastgeroeste opvattingen. 

Tabell  9.3 laat zien dat bijna een kwart van de antwoorden op de open vraag naar succes-

voorwaardenn gaat over het verbeteren van de aanpak van de veranderingen. Mensen geven 

aann dat meer zorgvuldigheid, aandacht voor haalbaarheid en een duidelijke planning van 

belangg zijn om het ontwikkelingsproces te laten slagen. Eveneens veel opmerkingen gaan 

overr betere ondersteuning van de veranderingen en van de mensen die de plannen uitvoeren, 

overr goede aansturing, over het bieden van overzicht en over het scheppen van mogelijkheden 

omm plannen ook werkelijk te kunnen realiseren. In deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld 

diee gaan over het scheppen van duidelijkheid over de inhoud van de veranderingen, de doelen 

enn de onderlinge samenhang. Een betere aanpak omvat ook het concreet maken van de 

gevolgen,, het aangeven wat de veranderingen in termen van output betekenen, en het 

verduidelijkenn van taken en verantwoordelijkheden van verschillende betrokkenen. 

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

communicatiee en informatie'. Het merendeel van de antwoorden bevat de termen goede, 

betere,, duidelijke communicatie of informatie. Daarnaast noemen mensen betere afstemming en 

overlegg en wordt gespecificeerd wie beter moeten communiceren: leidinggevenden en mede-

werkers,, de voorzieningen, dagbesteding en wonen of de verschillende disciplines. Ook wordt 

beteree communicatie met deelnemers, bewoners en familie genoemd. 

Bijnaa twintig procent van de antwoorden gaat over het meer betrekken en waarderen van 

medewerkers.. Mensen geven aan dat om het ontwikkelingsproces tot een succes te maken het 

nodigg is dat medewerkers meer worden betrokken, dat medewerkers serieus moeten worden 

genomenn en dat gezamenlijk werken aan veranderingen belangrijk is. Vaak noemen mensen 

ookk meer mogelijkheden voor inbreng van medewerkers, meer overleg over beslissingen met de 

uitvoerendenn en beter naar elkaar luisteren. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld 

diee gaan over meer gebruik maken van de kwaliteiten van medewerkers, hun deskundigheid 

enn hun ervaring. 
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Ietss minder dan vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie 

'anderee rol van leidinggevenden'. Het gaat dan om antwoorden waarin het managementteam 

off  de hoofdenn expliciet worden genoemd. Bij een andere rol van het managementteam noemen 

mensenn vaak dat het managementteam meer aandacht en interesse voor de werkvloer moet 

tonen.. Een betere invulling van de hoofden functie wordt eveneens genoemd en een aantal 

kerenn gaan antwoorden over beter overleg met of tussen leidinggevenden. 

Ietss meer dan tien procent van de antwoorden gaat over verbetering van de personele 

situatie.. De meeste mensen noemen meer personeel en verbetering van de kwaliteit van het 

personeell  door bijvoorbeeld scholing en training. Betere begeleiding van personeel een meer 

ontwikkelingsmogelijkhedenn worden eveneens genoemd. 

Tienn procent van de antwoorden gaat over voldoende tijd voor de veranderingen. Vaak geven 

mensenn aan dat meer tijd voor veranderingen nodig is of dat minder veranderingen tegelijk 

moetenn worden doorgevoerd. Ook noemen mensen dat een stapsgewijs of meer gefaseerd 

veranderenn rust geeft en de mogelijkheid biedt om tussentijds de balans op te maken. 

Perspectieve nn van managementteam , hoofde n en medewerker s 
Bijj  Stichting Bollenstreek vervullen de leden van het managementteam de strategische rol in 

hett veranderingsproces. Het eerste jaar na de fusie is vooral gericht op de invulling van de 

nieuwee organisatiestructuur. Daarna wordt onder leiding van een nieuwe directeur planmatig 

gewerktt aan professionalisering van de zorgverlening en van de organisatie. Werkplannen 

vormenn het kader voor het organisatie-ontwikkelingsproces. In 1996 maakt het management-

teamm het eerste werkplan en de leden van het managementteam zorgen ieder voor uitvoering 

vann een deel van dat plan. Bij het maken van het werkplan 1997 worden meer mensen 

betrokkenn en gaan de beide divisies en de stafdiensten aan de slag met een eigen werkplan. 

Inn 1998 is het de bedoeling dat alle teams een eigen werkplan maken. De hoofden vervullen 

dee rol van invoerders en die rol wordt sterker naarmate het ontwikkelingsproces langer 

loopt.. Het werkplan 1998 is een plan voor de hele stichting. Het managementteam stuurt dan 

opp hoofdlijnen en de hoofden moeten zorgen voor invoering van het algemene beleid in hun 

eigenn teams. Daarnaast richten zij zich samen met hun teams op verbetering van de lokale 

situatie.. De medewerkers vervullen vooral de rol van ontvangers van de veranderingen. Die rol 

moett geleidelijk veranderen. Bij het maken van de algemene werkplannen wordt medewerkers 

gevraagdd om inbreng en ook is het de bedoeling dat zij meedenken over verbetering van de 

lokalee situatie. In de praktijk is die inbreng beperkt gebleven tot enige gedachtewisselingen 

overr de algemene werkplannen. Op de locaties zijn nog geen eigen werkplannen gemaakt. 

Tabell  9.4 bevat de scores van het managementteam, de hoofden en de medewerkers. 

Dee meeste medewerkers zijn werkzaam als begeleider op een woonvoorziening of in een dag-

centrum.. Hun scores zijn weergegeven samen met die van medewerkers die op het Centraal 

Bureauu werken. De erg negatieve en negatieve oordelen zijn samengenomen, net als de posi-

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

negatieff  oordeelt over een aspect. Onderstreepte percentages geven aan welke groep het 

meestt positief oordeelt over een aspect. Dat helpt bij het verkrijgen van een totaalbeeld. 

Hett managementteam, de hoofden en de medewerkers verschillen van mening over alle 

zestienn aspecten. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de meest positieve oordelen over 
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Management -- Hoofde n Medewerker s Grootst e verschi l 

team m 

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

Organisati e e 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Zorgplanne n n 

Werk k 

Verhoudinge n n 

Ontwikkelproce s s 

Doelenn en aanpak 

Zorgplanne n n 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn betrokkenhei d 

Roll  managementtea m 

Roll  hoofde n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

35% % 

0% % 

0% % 

35% % 

35% % 

0% 0% 

0% % 

35% % 

0% % 

0% % 

0% % 

0% % 

0% % 

Tabell  9.4 Positiev e en negatiev e oordele n uitgesplits t naar managementteam , hoofde n en medewerker s 

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

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

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

dee stichting als organisatie en over het organisatie-ontwikkelingsproces. De hoofden zijn 

hett meest positief over de aspecten die betrekking hebben op de organisatie. Het manage-

mentteamm is minder positief over deze aspecten, maar positiever dan de medewerkers. Over 

hett organisatie-ontwikkelingsproces oordeelt het managementteam overwegend positief. De 

meestee medewerkers zijn daar negatief over. Voor de hoofden geldt een tussenpositie die 

meerr in de buurt komt van de beoordeling van het managementteam. 

Bijj  alle zestien aspecten is het grootste verschil tussen de groepen tenminste vijfentwintig 

procent.. Vaak is het grootste verschil beduidend meer dan dat. Alle hoofden hebben een helder 

beeldd van de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek. Voor de helft van de medewerkers 

zijnn de doelen en strategie niet duidelijk. Voor het managementteam geldt een tussenpositie. 

Hett managementteam en vrijwel alle hoofden oordelen positief over de structuur van de 

stichting,, terwijl meer dan de helft van de medewerkers daar negatief over oordeelt. All e 

hoofdenn zijn positief over de cultuur en het leidinggeven bij Stichting Bollenstreek, net als 

zestigg procent van de medewerkers. Tweederde van het managementteam oordeelt daar negatief 

over.. Alle hoofden en meer dan de helft van de medewerkers oordelen positief over de zorg-

plannen,, terwijl de meerderheid van de leden van het managementteam daar negatief over 
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dee stichting als organisatie en over het organisatie-ontwikkelingsproces. De hoofden zijn het 

meestt positief over de aspecten die betrekking hebben op de organisatie. Het management-

teamm is minder positief over deze aspecten, maar positiever dan de medewerkers. Over het 

organisatie-ontwikkelingsprocess oordeelt het managementteam overwegend positief. De meeste 

medewerkerss zijn daar negatief over. Voor de hoofden geldt een tussenpositie die meer in de 

buurtt komt van de beoordeling van het managementteam. 

Bijj  alle zestien aspecten is het grootste verschil tussen de groepen tenminste vijfentwintig 

procent.. Vaak is het grootste verschil beduidend meer dan dat. Alle hoofden hebben een helder 

beeldd van de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek. Voor de helft van de medewerkers 

zijnn de doelen en strategie niet duidelijk. Voor het managementteam geldt een tussenpositie. 

Hett managementteam en vrijwel alle hoofden oordelen positief over de structuur van de 

stichting,, terwijl meer dan de helft van de medewerkers daar negatief over oordeelt. All e 

hoofdenn zijn positief over de cultuur en het leidinggeven bij Stichting Bollenstreek, net als 

zestigg procent van de medewerkers. Tweederde van het managementteam oordeelt daar negatief 

over.. All e hoofden en meer dan de helft van de medewerkers oordelen positief over de zorg-

plannen,, terwijl de meerderheid van de leden van het managementteam daar negatief over 

oordeelt.. Alle leden van het managementteam en alle hoofden zijn positief over het werk bij 

Stichtingg Bollenstreek. Een meerderheid van de medewerkers is dat ook, maar dertig procent 

oordeeltt negatief over het werk. De meeste leden van het managementteam en vrijwel alle 

hoofdenn zijn positief over de onderlinge verhoudingen binnen de stichting. De medewerkers zin 

datt in mindere mate, van deze groep is ruim de helft positief over de onderlinge verhoudingen. 

Dee meerderheid van de leden van het managementteam en vrijwel alle hoofden hebben 

eenn helder beeld van de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces, terwijl zestig procent 

vann de medewerkers daar geen helder beeld van heeft. Alle leden van het managementteam 

enn tweederde van de hoofden zijn positief over de invoering van de zorgplannen. Ruim de 

helftt van de medewerkers oordeelt daar negatief over. Het managementteam vindt niet dat 

hett ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen en binnen teams, terwijl vrijwel alle 

hoofdenn en medewerkers dat wel vinden. Tweederde van het managementteam is positief 

overr het tijdsverloop in het ontwikkelingsproces. Alle hoofden en vrijwel alle medewerkers 

oordelenn daar negatief over. Het managementteam en vrijwel alle hoofden zijn positief over de 

informatievoorziening.. Zestig procent van de medewerkers vindt dat de informatievoorziening 

niett goed gaat. Het hele managementteam vindt dat voldoende betrokkenheid wordt gecreëerd 

tijdenss het ontwikkelingsproces, terwijl de helft van de hoofden en zeventig procent van de 

medewerkerss daar negatief over oordelen. Het hele managementteam oordeelt positief over 

zijnn eigen rol in het ontwikkelingsproces, net als vrijwel alle hoofden. Driekwart van de 

medewerkerss is juist negatief over de rol van het managementteam. Vrijwel alle hoofden oordelen 

positieff  over hun eigen rol in het ontwikkelingsproces. Ruim de helft van de medewerkers 

heeftt daar kritiek op net als het hele managementteam. Alle leden van het managementteam en 

allee hoofden hebben een positieve verwachting van de uitkomst van het ontwikkelingsproces, 

nett als driekwart van de medewerkers. Dezelfde score geldt voor het aspect steun en inzet. 
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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 Stichting Bollenstreek. De interpretatie van de 

resultatenn begint met twee vragen: wat gaat op dit moment goed bij de stichting en wat is lastig 

bijj  het ontwikkelen van de organisatie? In de beantwoording van deze twee vragen integreer 

ikk de oordelen over de stellingen met de antwoorden op de open vragen uit de vragenlijst. 

Vervolgenss bespreek ik de verschillen tussen het managementteam, de hoofden en de mede-

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

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

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

WatWat gaat goed? 

Dee nieuwe stichting, die drie jaar geleden is ontstaan, wordt redelijk beoordeeld. Van de zes 

aspectenn die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek als organisatie worden er vijf door 

meerr dan de helft van de mensen positief beoordeeld. De doelen en strategie van Stichting 

Bollenstreekk zijn duidelijk voor een kleine meerderheid van de mensen. Voor hen is helder waar 

dee stichting voor staat en zij vinden dat het inmiddels redelijk lukt om op de ontwikkelingen 

inn de zorgsector in te spelen. Zestig procent is positief over de cultuur en het leidinggeven bij 

dee stichting. Dat is een aardig resultaat, gezien de bezetting van de hoofdenfunctie en de 

recentee wisselingen. Zorgplannen zijn een belangrijk middel om vraaggericht werken in de 

praktijkk te brengen en iets minder dan zestig procent geeft aan dat het werken met zorg-

plannenn goed gaat. Zeventig procent oordeelt positief over het werk bij Stichting 

Bollenstreek.. Dat is een basis voor mensen om zich in te zetten voor verbetering en ontwikkeling 

vann de organisatie. Een lastig punt is de personele situatie. Hoewel de inhoud van het werk 

positieff  wordt beoordeeld, geven mensen aan dat er onvoldoende personeel is en dat dat de 

kwaliteitt van het personeel aandacht behoeft. Ruim de helft van de mensen oordeelt positief 

overr de onderlinge verhoudingen. De locaties van de stichting zij verspreid over de regio. 

Nietteminn vindt een minderheid aan dat voorzieningen en individuen vooral gericht zijn op 

hunn eigen belangen. Deze scores laten zien dat de meeste mensen redelijk positief zijn over de 

huidigee organisatie. Echter, hoewel een meerderheid positief is over de meeste aspecten is het 

percentagee negatieve beoordelingen aanzienlijk. Mede daarom blijf t aandacht voor verdere 

verbeteringg van de organisatie belangrijk. 

Tevenss zijn de positieve verwachting van de uitkomst van het organisatie-ontwikkelings-

process en de behoorlijke steun en inzet gunstige uitkomsten. Ruim driekwart van de mensen 

iss optimistisch over de veranderingen en wil zich ervoor inzetten. Het ontwikkelingsproces 

wordtt breed gedragen en de meeste mensen staan achter het centraal stellen van de vraag van 

cliënten,, achter werken met individuele zorgplannen en achter het werken met werkplannen. 

Dezee resultaten geven aan dat professionalisering van de zorg als verbetering van de organisatie 

voorr veel mensen belangrijke thema's zijn. Echter, het realiseren van veranderingen gericht op de 

ontwikkelingg van Stichting Bollenstreek brengt een aantal lastige vraagstukken met zich mee. 
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WatWat is lastig? 

Omm te bepalen wat er lastig is bij het invoeren van veranderingen bij Stichting Bollenstreek 

kijkk ik in eerste instantie naar de aspecten waarover meer dan de helft van de mensen negatief 

oordeelt.. De antwoorden op de open vragen over belemmeringen en succesvoorwaarden 

neemm ik mee in de bespreking. De negatieve resultaten laten zich beschrijven aan de hand 

vann vijf samenhangende thema's. 

Hett tijdsverloop van het ontwikkelingsproces wordt het meest negatief beoordeeld. Bijna 

dertigg procent van de mensen oordeelt daar erg negatief over en vijfenvijfti g procent oordeelt 

negatief.. Er is veel kritiek op de hoeveelheid veranderingen en het hoge tempo waarmee de 

ontwikkelingenn op elkaar volgen. Ook geven mensen aan dat er onvoldoende tijd is voor de 

verschillendee veranderingen en dat de stappen in het proces niet duidelijk zijn. Bij de open 

vraagg over belemmeringen noemen mensen het hoge tempo eveneens als probleem en een 

succesvoorwaardee is dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de veranderingen. Deze 

resultatenn suggereren dat het organisatie-ontwikkelingsproces mogelijk te ambitieus is ingezet. 

Dee afgelopen drie jaar is er sprake van continue veranderingen en in de werkplannen worden 

velee projecten en activiteiten aangepakt. Tegelijk zijn er voor 1998 geen nieuwe thema's gekozen, 

maarr vindt verdieping plaats van reeds ingezette veranderingen. Dat wil niet zeggen dat er 

minderr gebeurt dan in de twee voorgaande jaren, maar wellicht draagt gebrek aan overzicht 

enn onvoldoende duidelijkheid over de veranderingen bij aan de beleving van het hoge tempo. 

Mogelijkk zou de beoordeling van het tijdsverloop minder negatief zijn als mensen weten dat 

hett organisatie-ontwikkelingsproces zich richt op twee thema's: professionalisering van de 

zorgg en professionalisering van de organisatie. De kritiek op de invoering van de zorgplannen 

gaatt er voor een deel over dat dat te veel tijd vraagt van hoofden en begeleiders. Op zich zijn 

mensenn positief over het werken met zorgplannen. Echter, de methodiek is nog in ontwikkeling 

enn wordt aangepast nog voordat voor alle cliënten een zorgplan is gemaakt. Een dergelijke 

aanpakk kan ertoe leiden dat mensen vinden dat de veranderingen onder hoge tijdsdruk worden 

doorgevoerd.. Bovendien is de werkdruk hoog, waardoor extra inspanningen voor de organisatie-

ontwikkelingg als zwaar worden ervaren. 

Tweederdee van de mensen bij Stichting Bollenstreek heeft kritiek op het creëren van 

betrokkenheid.. Mensen geven aan dat er weinig aandacht is voor medewerkers, dat zij hun 

ideeënn en ervaringen niet naar voren kunnen brengen, en dat de woonvoorzieningen en dag-

centraa een beperkte rol spelen in het ontwikkelingsproces. De antwoorden op de open vragen 

sluitenn hier voor een deel bij aan. Een belemmering is dat er onvoldoende aandacht is voor 

medewerkerss tijdens de veranderingen en de daaraan gespiegelde succesvoorwaarde is dat 

medewerkerss meer betrokken en gewaardeerd moeten worden. Meer investeren in het creëren 

vann betrokkenheid lijk t daarom zinvol. De bezoeken van het managementteam aan de locaties 

enn het jaarlijks bespreken van de werkplannen zijn bedoeld om begeleiders te betrekken bij 

hett organisatie-ontwikkelingsproces. Tijdens de besprekingen van de werkplannen uiten 

mensenn wel kritiek, maar meestal komen er weinig suggesties en ideeën voor alternatieve 

plannenn en oplossingen voor problemen. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de 

werkplannenn voor de hele stichting gelden en redelijk abstract zijn. Het maken van eigen 

werkplannenn voor een locatie kan daarin verandering brengen, maar daar zijn de meeste 

teamss nog niet aan toegekomen. Begeleiders en andere medewerkers geven aan de behoefte 
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tee hebben om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces. Tot nu toe lijk t daarvoor 

nogg geen goede vorm te zijn gevonden, want mensen geven aan dat zij onvoldoende worden 

gehoord.. Waarschijnlijk is de slechte communicatie van 'beneden naar boven' daar een oorzaak 

van.. De hoofden vormen een belangrijke schakel in het communicatieproces. Ook verwachten 

medewerkerss van hun hoofd dat hij aandacht heeft voor hun ideeën over de veranderingen 

enn de wijze waarop zij die veranderingen beleven. Echter, een aantal hoofden is er niet en 

anderenn zijn nieuw of vervullen tijdelijk die functie, waardoor het creëren van betrokkenheid 

enn goed communiceren moeilijk is. 

Dee onduidelijkheid over de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces is het derde 

lastigee thema. Het aspect 'doelen en aanpak' wordt door zestig procent van de mensen negatief 

beoordeeld.. Veel mensen hebben geen helder beeld van de doelen van veranderingen als werken 

mett zorgplannen of de systematiek van de werkplannen. Lastiger nog is dat weinig mensen een 

beeldd hebben van de wijze waarop de veranderingen kunnen worden gerealiseerd. De meest 

genoemdee belemmering bij de open vragen heeft betrekking op de vertaling naar de praktijk. 

Daarbijj  gaat het vaak over problemen met de praktische invulling van de veranderingen, 

maarr ook over onduidelijkheid over de bedoeling. De meest genoemde succesvoorwaarde is 

eenn betere aanpak van de veranderingen en daarbij staan de uitvoerbaarheid en concretise-

ringg van veranderingen centraal. Het zijn met name begeleiders die vraaggerichte zorg in de 

praktijkk moeten brengen. Meer rust, meer tijd voor verandering en meer samen met begeleiders 

kijkenn naar de uitwerking van plannen dragen bij aan verduidelijking van de doelen van het 

ontwikkelingsproces.. Betere informatievoorziening en betere communicatie doen dat ook. 

Bijnaa zestig procent van de mensen heeft kritiek op de informatievoorziening. Informatie is niet 

duidelijkk en er wordt onvoldoende geïnformeerd. Waarschijnlijk is mede daardoor de samenhang 

tussenn de veranderingen niet duidelijk en weten mensen niet dat professionalisering van de zorg 

enn van de organisatie de twee centrale thema's zijn in het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Communicatiee en informatie worden ook genoemd bij de open vragen naar belemmeringen 

enn succesvoorwaarden. Er is kritiek op de wijze van communiceren over praktische invulling 

vann de veranderingen, op de communicatie tussen de mensen die plannen maken en mensen 

diee deze plannen uitvoeren, en op communicatie tussen mensen die de veranderingen in de 

praktijkk moeten brengen. Betere communicatie tussen het managementteam, de hoofden en 

dee medewerkers over de concretisering van veranderingen lijk t nodig voor de realisatie van 

vraaggerichtee zorg en verbetering van de organisatie. 

Dee kritiek op de rol van het managementteam is hierboven voor een belangrijk deel al aan 

dee orde gekomen. Zeventig procent van de mensen oordeelt negatief over de rol van het 

managementteamm in het organisatie-ontwikkelingsproces. Die kritiek richt zich vooral op de 

communicatiee over de veranderingen en op de sturing en begeleiding van de veranderingen. 

Ookk is de betrokkenheid van het managementteam bij het ontwikkelingsproces voor veel 

mensenn niet zichtbaar. Het verbeteren van communicatie is eerder besproken. De aanpak van het 

ontwikkelingsprocess wordt bepaald door het managementteam. De kritiek op de wijze waarop 

ledenn van het managementteam de veranderingen sturen en begeleiden is waarschijnlijk een 

gevolgg van het hoge tempo, onvoldoende aandacht voor begeleiders en onduidelijkheid over de 

concretee invulling van de veranderingen. De antwoorden op de open vraag naar belemmeringen 

waarinn het managementteam expliciet wordt genoemd sluiten aan bij deze kritiek. Veel mensen 
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gevenn aan dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen teams, maar het management-

teamm besteedt weinig aandacht aan die spanningen. Het gaat hier waarschijnlijk om de 

samenwerkingg tussen woonvoorzieningen en dagbestedingscentra en dat is een vraagstuk 

voorr de divisiemanagers en hun hoofden. 

Hett vijfde thema is de rol van de hoofden in het organisatie-ontwikkelingsproces. Ruim 

dee helft van de mensen vindt dat de hoofden de veranderingen niet goed begeleiden, dat zij 

weinigg aandacht hebben voor medewerkers en dat zij medewerkers niet goed betrekken bij 

dee veranderingen. Bij de open vragen naar belemmeringen en succesvoorwaarden worden de 

kwaliteitt van de hoofden en hun cruciale functie als intermediair tussen managementteam 

enn begeleiders veel genoemd. Een ander punt is dat de hoofden weinig aandacht hebben voor 

dee spanningen in hun teams als gevolg van de veranderingen en de werkdruk. Het aspect 

'cultuurr en leidinggeven' wordt redelijk positief beoordeeld. Daardoor lijk t het erop dat met 

namee het begeleiden van veranderingen een lastig punt vormt. 

Dee samenhang tussen bovengenoemde thema's maakt het ingewikkeld om te bepalen wat 

eenn geschikt vertrekpunt is voor verbetering van de situatie. De negatieve beoordeling van 

hett organisatie-ontwikkelingsproces richt zich op verschillende onderwerpen en die zijn niet 

opp te lossen door één probleem aan te pakken. Wel valt op dat veel van de kritiek samenhangt 

mett het handelen van het managementteam. De leden van het managementteam zijn 

verantwoordelijkk voor de aanpak en inrichting van het ontwikkelingsproces. Het lijk t erop 

datt het nog niet goed lukt om samen met de hoofden en de medewerkers invulling te geven 

aann de voornemens uit de werkplannen. Mogelijk zijn die plannen te ambitieus en is matiging 

wenselijk.. Het kan ook zijn dat meer aandacht nodig is voor de wijze waarop hoofden en 

medewerkerss een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de plannen en de realisatie 

vann veranderingen. 

PerspectievenPerspectieven van managementteam, hoofden en medewerkers 

Dee hoofden oordelen het meest positief over de aspecten van de organisatie. Het management-

teamm is eveneens positief, behalve over cultuur en leidinggeven en over de zorgplannen. 

Onderr de medewerkers zijn iets meer mensen met positieve oordelen dan met negatieve. 

Dee beoordeling van de organisatie door de hoofden duidt er volgens mij op dat zij vinden 

datt sinds de fusie al veel is bereikt. Over het algemeen zijn de hoofden tevreden over de huidige 

organisatie.. Voor het managementteam geldt dat ook, alleen op twee terreinen vinden de 

meestee leden van het managementteam dat verbetering nodig is. Hun negatieve beoordeling 

vann de aspecten 'cultuur en leidinggeven' en 'zorgplannen' sluiten aan bij onderwerpen die in de 

werkplannenn voor ontwikkeling van de organisatie en professionalisering van de zorg aan bod 

komen.. Voor een belangrijk deel van de medewerkers is Stichting Bollenstreek als organisatie 

eenn abstract begrip. De meeste mensen identificeren zich vooral met hun eigen locatie. 

Preciess die aspecten die het dichtst staan bij het dagelijkse werk op de locaties worden het 

meestt positief beoordeeld door de medewerkers. 

Hett managementteam is het meest positief over het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Datt proces is door het managementteam geïnitieerd en vormgegeven. De positieve beoordeling 

vann de aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces is naar mijn idee te 

begrijpenn als tevredenheid over de eigen inspanningen. De rol van de hoofden wordt in de 
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loopp van het ontwikkelingsproces belangrijker, maar het managementteam vervult de centrale 

rol.. De redelijk positieve beoordeling door de hoofden duidt erop dat zij meer met het 

ontwikkelingsprocess bezig zijn dan medewerkers en dat zij zich de veranderingen eigen 

beginnenn te maken. Voor medewerkers hebben de veranderingen vooral een negatieve betekenis. 

Tott nu toe spelen zij een geringe rol in het bepalen van de aanpak of de uitwerking van 

verbeteringenn en veranderingen. Daardoor staat het ontwikkelingsproces ver van hen af. 

Nietteminn zijn zij positief over de uitkomst en willen zij een bijdrage leveren. 

Opp alle zestien aspecten bedragen de grootste verschillen tussen het managementteam, de 

hoofdenn en de medewerkers tenminste vijfentwintig procent. In de meeste gevallen gaat het om 

eenn positievere beoordeling van aspecten door het managementteam en de hoofden volgens 

bovenstaandee redenering. De stichting als organisatie heeft meer betekenis voor het management-

teamm en de hoofden die bezig zijn met het algemene beleid en het functioneren van de organisatie. 

Daardoorr zijn zij bekender met de organisatie en met de achtergronden van regels en procedures 

diee vooral gelden voor het werk van medewerkers. De positievere beoordeling van de onder-

lingee verhoudingen is naar mijn idee een gevolg van het overzicht dat leidinggevenden hebben 

inn vergelijking met medewerkers die vooral focussen op hun eigen locatie. Over het werk is 

iedereenn positief, alleen oordelen leidinggevenden positiever. Bij de aspecten van het 

ontwikkelingsprocess valt als eerste op dat leidinggevenden beter bekend zijn met de doelen 

enn aanpak. Mijns inziens komt dat doordat het managementteam en de hoofden werken met 

dee werkplannen waarin die doelen en aanpak zijn omschreven. De invoering van de zorg-

plannenn wordt begeleid door de leidinggevenden en de positieve beoordeling door leiding-

gevendenn duidt op tevredenheid over de aanpak en de eigen rol. Hetzelfde geldt voor de 

positieveree beoordeling van de informatievoorziening die leidinggevenden zelf verzorgen. 

Dee unaniem positieve beoordeling van de rol van het managementteam door de leden van het 

managementteamm is te begrijpen als een compliment aan henzelf. Ook de hoofden zijn tevreden 

overr de leden van het managementteam met wie zij samen aan de organisatie-ontwikkeling 

werken.. Medewerkers zijn redelijk negatief over deze aspecten van het ontwikkelingsproces 

watt erop wijst dat er een behoorlijke afstand bestaat tussen de makers van de werkplannen 

enn de mensen die moeten zorgen voor de uiteindelijk realisatie van veel beleidsvoornemens. 

Bijj  drie andere aspecten is sprake van een negatieve beoordeling van het managementteam 

tegenoverr een positieve of veel minder negatieve beoordeling van de hoofden en de mede-

werkers.. Het managementteam is niet tevreden over de cultuur en het leidinggeven, over het 

werkenn met zorgplannen en over de rol van de hoofden in het ontwikkelingsproces. Vrijwel 

allee hoofden zijn positief over deze aspecten. De meeste medewerkers zijn redelijk positief 

overr de eerste twee aspecten en een kleine meerderheid is negatief over de rol van de hoofden. 

Dee kritiek van het managementteam op de hoofden is te begrijpen als ontevredenheid over 

dee voortgang die wordt geboekt in het ontwikkelingsproces. De hoofden vervullen een schakel-

functiee tussen het managementteam en de medewerkers. De negatieve beoordeling van het 

ontwikkelingsprocess door de medewerkers is volgens het managementteam voor een deel het 

gevolgg van onvoldoende ontwikkeld leidinggeven en zwakke begeleiding van de veranderingen 

doorr de hoofden. Zelf zijn de hoofden tevreden over hun functioneren. Het werken met zorg-

plannenn gaat goed volgens de hoofden en volgens de meeste medewerkers. Het management-

teamm wil de methodiek nog verder ontwikkelen zodat op de zorg (nog) meer op de individuele 

295 5 



cliëntt wordt gericht. Daarom is de zorgplanmethodiek ook een thema in het werkplan. 

Dee hoofden en medewerkers kijken mogelijk minder naar de beleidsdoelen en meer naar het 

verschill  tussen werken met de zorgplanmethodiek en de vroegere situatie. 

Tenn slotte is bij weer drie andere aspecten het omgekeerde het geval. Het managementteam 

oordeeltt positief over spanningen, tijdsverloop en het creëren van betrokkenheid, terwijl de 

hoofdenn en de medewerkers daar juist negatief over oordelen. Naar mijn idee is er in deze 

gevallenn sprake van een andere ervaring van de situatie door de betrokken groepen. Het 

managementteamm geeft aan dat het organisatie-ontwikkelingsproces niet leidt tot spanningen 

binnenn of tussen teams. Waarschijnlijk hebben de divisiemanagers er daardoor ook weinig 

aandachtt voor. De meeste hoofden en medewerkers ervaren dergelijke spanningen wel, naar 

mijnn idee doordat deze groepen die spanningen zelf ondervinden. Wat betreft het tijdsverloop 

vindtt het managementteam dat het meevalt met het hoge tempo en de hoeveelheid veranderingen. 

Dee hoofden en vrijwel alle medewerkers vinden het tegendeel. Het kan zijn dat de hoofden 

enn medewerkers niet zien dat er voldoende tijd beschikbaar is voor een overzichtelijk aantal 

projecten.. Een andere mogelijkheid is dat het managementteam onderschat welke druk 

hett ontwikkelingsproces legt op de organisatie. Over het creëren van betrokkenheid is het 

managementteamm tevreden. De helft van de hoofden en veel medewerkers zijn daar juist 

ontevredenn over. Mogelijk heeft het managementteam een andere opvatting over de rol van 

medewerkerss in het ontwikkelingsproces dan de twee andere groepen. Waarschijnlijker is dat 

hett managementteam van mening is dat er voldoende ruimte wordt gegeven aan medewerkers, 

maarr dat medewerkers geen gebruik maken van de mogelijkheden die hun worden geboden. 

Dee kritiek van hoofden en medewerkers op het creëren van betrokkenheid geeft aan dat de 

pogingenn van het managementteam niet tot het gewenste resultaat leiden. Veel medewerkers 

gevenn aan dat zij niet worden gehoord en dat er geen gebruik wordt gemaakt van hun ervaring 

enn deskundigheid. 

Uitsplitsingg van de oordelen van het managementteam, de hoofden en de medewerkers voegt 

inzichtenn toe aan het algemene beeld dat uit de resultaten naar voren komt. De beoordelingen 

vann het managementteam en de hoofden verschillen sterk van die van medewerkers. De verschillen 

zijnn te begrijpen in het licht van de verschillende rol en positie van de groepen in de organisatie 

enn in het ontwikkelingsproces. Voor Stichting Bollenstreek lijk t het mij van belang om de 

verschillenn nader te verkennen. Er is bijvoorbeeld sprake van een duidelijke afstand tussen de 

positievee beoordeling van het ontwikkelingsproces door het managementteam en de kritiek 

diee medewerkers hebben op de aanpak van dat proces. Waarschijnlijk draagt verandering van 

dee rol van medewerkers in het organisatie-ontwikkelingsproces bij aan het overbruggen van 

dee verschillen. Verbreding van de veranderingen naar de hele organisatie vraagt dat zowel het 

managementteamm als de hoofden als de medewerkers nadenken over hun eigen bijdrage en 

overr de manier waarop meer gezamenlijk kan worden gewerkt aan professionalisering van de 

zorgg en de organisatie. 

DeDe gevolgde aanpak bij de invoering van veranderingen 

Dee aanpak van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek karakteriseer ik volgens kenmerken 

vann de ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen 

toegelichtt en in een tabel tegen elkaar afgezet. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of 
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dee verschillende kenmerken zijn ingevuld volgens de ontwerpbenadering of de ontwikkei-

benadering.. Daarna licht ik toe waarom ik voor Stichting Bollenstreek kom tot een bepaalde 

karakteriseringg en bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering van 

dee aanpak van de veranderingen baseer ik op informatie uit de gesprekken en op de analyse 

vann documenten over de organisatie-ontwikkeling bij Stichting Bollenstreek. De effectiviteit 

vann de aanpak bepaal ik aan de hand van de oordelen die mensen in de vragenlijst geven over 

hett organisatie-ontwikkelingsproces. 

Kenmer kk Ontwerpbenaderin g Ontwikkelben a derin g 

Adviseu rr  Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerpp organisatie eigen kennis gebruiken 

Tabell  9.5 De aanpa k van de organisatie-ontwikkelin g bi j Stichtin g Bollenstree k 

Hett managementteam ziet Stichting Bollenstreek vooral als een bron van tekortkomingen. 

Bijj  de fusie gaan twee stichtingen samen die zorginhoudelijk achter liggen op de landelijke 

ontwikkelingenn en die organisatorisch de laatste jaren weinig vernieuwing hebben meegemaakt. 

Dee nieuwe directeur en zijn managementteam maken de balans op nadat de nieuwe structuur 

iss ingevuld en starten een organisatie-ontwikkelingsproces. Middels werkplannen wordt 

gewerktt aan professionalisering van de zorg en van de nieuwe organisatie. Het management-

teamm maakt die plannen en voert deze uit, gaandeweg meer in samenwerking met de hoofd-

en.. Het managementteam heeft waardering voor de kennis en ervaring van de medewerkers. 

Echter,, bij het bepalen van de plannen wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Daarom 

karakteriseerr ik de visie op de stichting als aansluitend bij de ontwerpbenadering. Het management-

297 7 



teamm brengt jaarlijks in kaart hoe Stichting Bollenstreek ervoor staat. De werkplannen zijn 

bedoeldd om problemen op te lossen en om op een gestructureerde manier veranderingen te 

realiserenn die het managementteam nodig acht in het kader van de organisatie-ontwikkeling. 

Hett overleg met de hoofden en medewerkers over de jaarplannen is vooral bedoeld om te 

toetsenn of de visie van het managementteam aansluit bij de ervaringen van anderen in de 

organisatiee en niet als nadere verkenning van de problemen. Het idee over problemen sluit 

daaromm aan bij de ontwerpbenadering. Het einddoel van het organisatie-ontwikkelingsproces 

iss redelijk abstract. Met een redelijk open aanpak wordt voortdurende ontwikkeling nagestreefd. 

Professionaliseringg van de zorg en verbetering van de organisatie zijn continue processen die 

geenn zicht bieden op een stabiele eindsituatie. 

Dee methode en werkwijze zijn standaard en algemeen. Elk jaar staat in een werkplan aan-

gegevenn welke thema's aandacht krijgen, wat de beoogde resultaten zijn en welk lid van het 

managementteamm verantwoordelijk is voor de realisatie. De werkplannen worden aan het 

eindee van het jaar geëvalueerd om te bekijken wat de resultaten zijn. Een thema kan terugkeren 

inn het werkplan van het volgende jaar wanneer meer tijd nodig is voor uitwerking. De zorg-

planmethodiek,, een belangrijk middel om de individuele zorgvraag van cliënten centraal te 

stellen,, wordt binnen de hele stichting op dezelfde manier gehanteerd. Het managementte-

amm zorgt samen met de hoofden voor invoering van het beleid op de locaties. In 1998 is het 

dee bedoeling dat alle locaties een eigen werkplan maken dat is afgeleid van het werkplan voor 

dee stichting. Het managementteam stuurt het ontwikkelingsproces aan. Soms wordt een 

themaa door specifieke personen in projectvorm aangepakt. Leden van het managementteam 

nemenn het initiatief voor verbeteringen en veranderingen die de gehele stichting betreffen. 

Ookk dragen zij zorg voor de coördinatie van activiteiten en controleren zij de uitvoering. Het 

iss de bedoeling dat hoofden op een zelfde manier met hun eigen locaties aan de slag gaan, 

maarr dat gebeurt nog in beperkte mate. De leden van het managementteam dragen zorg voor 

dee vormgeving van het ontwikkelingsproces. Veranderingen en verbeteringen vinden plaats 

binnenn de bestaande organisatie, maar er is nog geen sprake van gezamenlijk vormgeven aan 

hett ontwikkelingsproces. De rol van de hoofden en medewerkers beperkt zich tot het uitvoeren 

vann het beleid dat door het managementteam is bepaald. Daarom karakteriseer ik dit kenmerk 

alss aansluitend bij de ontwerpbenadering. 

Rationelee argumenten vormen de belangrijkste basis voor besluiten. Maatschappelijke 

ontwikkelingen,, politieke ontwikkelingen en de visie van het managementteam op de situatie 

binnenn Stichting Bollenstreek bepalen het beleid en de kaders van het organisatie-ontwikkelings-

proces.. Acceptatie van het beleid door betrokken partijen binnen de stichting speelt in die 

zinn een rol dat veranderingen niet worden afgedwongen als deze in een bepaalde periode niet 

haalbaarr blijken. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het op veel locaties niet lukt om in 1998 

eenn eigen werkplan te maken, wordt de invoering van planmatig werken op lokaal niveau 

naarr het volgende jaar doorgeschoven. In de besluitvorming speelt het managementteam een 

leidendee rol en de visie van leden van dat team is doorslaggevend. Daarom karakteriseer ik 

dee wijze van besluitvorming volgens de ontwerpbenadering. Conflicten komen betrekkelijk 

weinigg voor. De sterke invloed en voortrekkersrol van het managementteam worden over het 

algemeenn geaccepteerd. Overleg en onderhandeling staan in het teken van de acceptatie van 

dee plannen van het managementteam. 
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Bijj  de wijze van invoering neem ik een tussenpositie in. Er is sprake van snel veranderen 

inn die zin dat er hard wordt gewerkt om op tal van terreinen ontwikkeling te realiseren. 

Inn het werkplan 1998 staan onder meer vijftien thema's die voor de hele stichting gelden. 

Tegelijkk zijn al deze thema's onder te brengen bij de twee centrale onderwerpen in het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Daarmee is gestart in 1996 en over een periode van een aantal jaren 

wordtt geleidelijk gewerkt aan professionalisering van de zorg en de organisatie. Ontwerp van de 

plannenn door het managementteam en invoering zijn gescheiden. Bij de invoering van de plannen 

legtt het managementteam een bepaalde druk op de hoofden en de medewerkers. Echter, uitstel 

iss mogelijk als gaandeweg blijkt dat er bijvoorbeeld te weinig tijd of capaciteit is. Ook komt 

bijsturingg op inhoudelijke gronden voor. De participatie van medewerkers is gering. De leden 

vann het managementteam spelen een centrale rol in het ontwikkelingsproces. Zij nemen het 

initiatieff  voor plannen en dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Een deel van die 

verantwoordelijkheidd wordt overgedragen op de hoofden. Hoewel het de bedoeling is dat 

medewerkerss participeren in het ontwikkelingsproces, is daar tot dusver geen goede vorm voor 

gevonden.. Er wordt geen gebruik gemaakt van een adviseur tijdens het organisatie-ontwikkelings-

proces.. Daarom karakteriseer ik dat kenmerk niet en staat de tekst lichter weergegeven. 

Tabell  9.5 en de toelichting overziend concludeer ik dat het organisatie-ontwikkelingsproces 

bijj  Stichting Bollenstreek overwegend ontwerpmatig wordt aangepakt. Hoewel bij de stichting 

wordtt gesproken over een ontwikkelingsproces is de aanpak naar mijn idee te typeren als een 

ontwerpbenadering.. Van de tien kenmerken karakteriseer ik er acht volgens de ontwerp-

benadering,, één volgens de ontwikkelbenadering en bij één kenmerk neem ik een tussenpositie 

in.. De effectiviteit van de ontwerpmatige aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces 

bepaall  ik in eerste instantie aan de hand van de beoordeling door betrokkenen. Over de acht 

aspectenn uit de vragenlijst die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces oordeelt 14% 

ergg negatief, 51% negatief, 34% positief en 1% positief. Een negatief oordeel over het 

ontwikkelingsprocess door tweederde van de mensen die bij Stichting Bollenstreek werken zie 

ikk als een lage proceseffectiviteit. 

Dee lage proceseffectiviteit is naar mijn idee vooral een gevolg van de beperkte rol die de 

hoofdenn en medewerkers tot nu toe spelen in het organisatie-ontwikkelingsproces. Een jaar 

naa de fusie start het nieuwe managementteam dat proces. Het team vervult een voortrekkersrol 

inn het maken van plannen om de zorg en de organisatie te professionaliseren. In 1996 legt het 

managementteamm de kaders vast in het eerste werkplan. Vervolgens is het streven om planmatig 

werkenn langzaam in de hele organisatie te introduceren. In 1997 maken de hoofden kennis 

mett de systematiek wanneer beide divisies een eigen werkplan opstellen. In 1998 is het de 

bedoelingg dat elk team een eigen werkplan maakt. De eigen werkplannen voor de locaties 

zijnn bedoeld om concreet te maken wat de algemene kaders lokaal betekenen. Het kwaliteits-

beleidd heeft bijvoorbeeld voor een dagcentrum andere consequenties dan voor een woon-

voorziening.. Hetzelfde geldt voor de zorgplanmethodiek die bij cliënten van laag niveau een 

anderee invulling krijgt dan bij cliënten van hoog niveau. Zowel voor professionalisering van 

dee zorg als van de organisatie is verbreding van het ontwikkelingsproces naar alle medewerkers 

vann belang. De hoofden vervullen een cruciale rol in die verbreding. Hun taak is het algemeen 

beleidd te vertalen naar hun teams en samen met die teams op lokaal niveau verandering en 

verbeteringg te realiseren. Het lukt de hoofden nog onvoldoende om de rol van verander-
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managerss te vervullen. Door vacatures voor de positie van hoofd en door onvoldoende vertrouwen 

inn de kwaliteit van de hoofden blijf t het managementteam een centrale rol vervullen. Hoewel 

dee proceseffectiviteit laag is, wijzen de resultaten ook op de wens van medewerkers om een 

bijdragee te leveren aan het ontwikkelingsproces. Met name het meer centraal stellen van de 

zorgvraagg van cliënten raakt de basis van de organisatie, maar ook het verbeteren van 

organisatorischee processen houdt medewerkers bezig. Verschillende betrokkenen lijken de 

behoeftee te hebben om een omslag te maken van een ontwerpmatige aanpak van de veranderingen 

naarr een ontwikkelingsbenadering. Dan is het zinvol om na te gaan welke mogelijkheden er 

zijnn om het veranderingsproces zodanig in te richten of aan te passen dat ook de hoofden en 

medewerkerss er hun bijdrage aan kunnen leveren. 

STAPPE NN I N HET SURVEY-FEEDBACKPROCE S 

Inn deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces bij Stichting 

Bollenstreek.. Het aangepaste stappenplan zoals beschreven in paragraaf 6.6 vormt de basis 

voorr de survey-feedback in deze case. Dat plan is gebaseerd op algemene aanbevelingen uit 

dee literatuur en op leerervaringen uit de eerdere cases. Het onderzoeksproject bij Stichting 

Bollenstreekk loopt ongeveer gelijktijdig met de projecten bij de twee jeugdinrichtingen. 

Daaromm zijn de leerervaringen uit de paragrafen 7.6 en 8.6 niet expliciet verwerkt. Per stap 

inn het feedbackproces geef ik aan wat mij bij aanvang van deze case een goede aanpak leek. 

Vervolgenss beschrijf ik voor elke stap hoe deze is ingevuld tijdens het eerste onderzoek bij 

Stichtingg Bollenstreek en wat nieuwe leerervaringen zijn. Aan het einde van de paragraaf zet 

ikk een aantal vragen op een rij die volgen uit twijfel over de huidige inrichting van het survey-

feedbackproces. . 

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 hoofden kwam al aan de orde in paragraaf 9.3. 

Hierr bespreek ik kort de aandachtspunten bij de eerste stap. Bij Stichting Bollenstreek begint 

hett project met een kennismakingsgesprek met de directeur. Deze is bekend met het project 

vanwegee zijn contact met de directeur van Stichting Ons Tweede Thuis. Voorafgaand aan het 

gesprekk heeft de directeur van Stichting Bollenstreek al met de andere leden van het management-

teamm afgestemd over deelname. Er zijn goede mogelijkheden om samen te werken in een pro-

jectt om het ontwikkelingsproces te versterken. Voor Stichting Bollenstreek heeft dat project 

tweee doelen. Ten eerste gaat het erom een beeld te krijgen van de stand van zaken in het 

ontwikkelingsprocess dat een jaar na de fusie is gestart. Daarbij ligt de focus op de veranderingen 

diee op dat moment het meeste spelen voor de mensen bij de stichting, zodat de actuele situatie 

inn kaart wordt gebracht. Ten tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de resultaten 

tee bekijken wat mogelijkheden zijn om het ontwikkelingsproces te versterken. Doordat het 

projectt aan het einde van het jaar wordt uitgevoerd is het mogelijk om de uitkomsten mee te 
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nemenn in het werkplan voor  1999. In eerste instantie vindt uitgebreide terugkoppeling van 

dee resultaten plaats aan de leidinggevenden. Daarna werken wij  de terugkoppeling naar  de 

helee organisatie nader  uit 

Ikk  maak een plan waarin ik een voorstel doe voor  de aanpak van het project. De belangrijkste 

stappenn zijn : bespreking van de aanpak van het project met de leidinggevenden, voeren van 

gesprekkenn met diverse betrokkenen, afname van de vragenlijst, bespreking van de resultaten 

mett  de leidinggevenden, schriftelijk e rapportage en bepalen van het vervolgtraject. Het plan 

vann aanpak stuur  ik aan de directeur. Die geeft aan dat dat een goede weergave van ons 

gesprekk bevat en dat de voorgestelde aanpak bij  Stichting Bollenstreek hem aanspreekt. Hi j 

verspreidtt  het plan onder  de leidinggevenden. Vervolgens bespreek ik het plan met alle leiding-

gevenden.. Tijdens de bespreking van het plan bepalen wij  de wijze van afname van de vragen-

lijs tt  en vindt aanpassing van de planning plaats. De leidinggevenden geven aan dat zij  het 

projectt  zinvol vinden. Ook spreekt het plan voor  terugkoppeling van de resultaten hen aan. 

Wi jj  staan met name stil bij  de terugkoppeling naar  het managementteam en de hoofden. Ook 

komtt  aan de orde dat het van belang is om daarna de resultaten op de locaties te bespreken. 

Dee precieze invullin g daarvan wordt na de schriftelijk e rapportage bepaald. Die staat over 

vij ff  maanden gepland en het is lastig om nu een inschatting te maken van de situatie in de 

organisatiee op dat moment. 

Dee invulling van de eerste stap verloopt naar  tevredenheid. In eerste instantie stem ik af met de directeur 

overr  mLi»»! ]m|||||f|*aft | *  aufvey-fetdbaek. Tijdens dé ;n^ t l | ^ van |e tp l a n van aanpak 

n ^^  ik kennis met alle leidinggevenden en wisselen wij  van gedachten over  het project. Ook de hoof den 

vindenn het project zinvol en zij  willen zkh. net als het managementteam, inzetten om er  «en succes 

vann te maken. Het project staat niet op zkhzetf. maar  krijg t «en plaats in het ontwikkelingsproces doordat 

dee uitkomsten in het werkplan voor  het volgend» jaar  worden geïntegreerd. De resultaten worden 

eerstt  besproken met de leidinggevenden. Daarna bekijken wij  de invullin g van de terugkoppeling naar 

dee teams. Deze aanpak stuit aan bij  de centrale rot die leidinggevenden speten in de inrichtin g vann het 

5urvey-feedbackproces. . 

Juistt  over  die centrale rol van leidinggevenden ontwikkelt zkh bij  mij  geleidetijk enige twijfel . Ik richt 

mijj  met de stappen in het survey-feedhackproces tot nu toe vooral op de managementteams en de laag 

leidinggevendenn daaronder. Door  aan te sluiten bij  de bestaande wijze van besturing in de organisaties 

diee deelnemen aan het project, probeer  ik een effectieve survey-feedback te realiseren. Ik ga in de 

eerstee stap direct een relatie aan met de leidinggevenden en ik betrek hen in het hele proces. Het idee 

daarachterr  is dat het niet lukt om de survey-feedback goed af te ronden als het managementteam en 

dee leidinggevenden ervan afzien om in de eenheden met de resultaten aan de slag te gaan. Wanneer 

zijj  in de derde stap zelf ervaren dat een uitgebreide bespreking van de uitkomsten zinvol is, vergroot 

datt  de kans dat wordt besteten om ook in de eenheden een dergelijke aanpak te volgen. In zekere zin 

probeerr  ik de besluitvormers te 'verleiden' met 'reclame' voor  de survey-feedback methode. In de 

praktij kk  blijk t dat het een aantal keren niet tukt om de laatste stappen in het feedbackproces goed in 

tee vullen. Ik stel mij  dan de vraag of de survey-feedback methode «He ik wil 'verkopen' wel bij  de wijze 

vann sturing tn de betreffende organisatie past. Een andere benadering is te bedenken of ik de zin en 

mogelijkhedenn van survey-feedback wel goed duidelijk maak. Misschien moet He in de beginfase toch 

dee terugkoppeling naar  de eenheden veel uitgebreider  aan de orde stelten in plaats van daar  pas na de 
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besprekingg van de uitkomsten verder op in te gaan. Dat wil niet zeggen dat de invulling van de laatste 

stappenn precies moet worden vastgelegd, maar wellicht kan betere voorbereiding wel leiden tot de 

afspraakk dai deze stappen worden ingevuld. Zo voorkom ik dat de survey-feedback eindigt met de 

verspreidingg van een samenvatting van de resultaten. Een hele andere mogelijkheid is om bij het 

bepalenn van het doei en de aanpak van de samenwerking ook medewerkers te betrekken. Daarmee 

zorgg ik ervoor dat in het beginstadium ook de terugkoppeling naar medewerkers uitgebreid aan de 

ordee komt en dat de planning niet eindigt bij de terugkoppeling naar leidinggevenden. 

Denkendd over de ontstane twijfel komen ook vragen op over mijn opstelling naar de managementteams 

enn leidinggevenden. Waarom hanteer ik een redelijk voorzichtige 'verkooptechniek'? Stel ik mij afhankelijker 

opp dan misschien nodig is? Waarom ga ik mee met een directeur ais die zegt dat het hem een goed 

ideee lijkt om de terugkoppeling later te bepalen? Zit ik teveel in een dienstverlenende rol en moet ik 

niett gewoon meer eisen stelten? Komt die dienstverlenende rot voort uit de moeite die ik in het begin 

moestt doen om organisaties te vinden voor deelname aan het project? Inmiddels kost dat geen moeite 

meer,, dus dat is geen reden om mij voorzichtig en afhankelijk op te stellen. Een andere mogelijkheid 

iss dat de dienstverlenende rol voortkomt uit het idee dat bij onderzoek in veranderende organisaties 

dee wensen van opdrachtgever leidend zijn. Dat is niet het gevat. Ik ben niet ongevoelig voor de wensen 

vann de opdrachtgever. Echter, ik probeer met mijn project de hele organisatie van dienst te zijn en dat 

kann betekenen dat ik de opdrachtgever moet wijzen op een spanning tussen zijn wensen en mijn idee 

overr wat van belang is voor de organisatie. Als ik de hele organisatie van dienst probeer te zijn, waarom 

gaa ik dan niet vanaf de éérste step een relatie aan mei l e i d ^ 

iss dai het alNen mogel i jk 

daarr gesameflöjk aam wérkéw» is dat idee doof te voeren m ^ 

Iss het mogelijk otti éen s^y*-feedteKÉ te doin z^der eje» céhïtlate r^ ^ 

gevall moét ik hél stippenpten^ grondig inpassen of volledig omgooien. Dit vind ik lete om namijn 

premotiee mee verder tegaart of om in 1 ^ katsté hoofdstuk op terug te komen, in de voorlaatste case 

richtt ik mij liever op het verder ontwikkelen van een féedbackproces dat aansluit bij de bestaande 

wijzee van sturing in een organisatie. 

Eenn ander punt dat te maken heeft met mijn opstelling naar de organisatie betreft het {grotendeels) 

loslatenn van het denken in onderzoekstermen. De zogenaamde 'academische distantie' zorgt ervoor 

datt ik een organisatie zie als onderzoeksobject en dat blijkt lastig samen te gaan met het begeleiden 

vann een survey-feedback, ik merk dat het nodig is om meer de nadruk te leggen op de feedback, op 

samenwerkenn in een project en op vei^terktirg van het veranderingsproces in de organisaMe. Daar 

wordenn mensen enthousiast van. omdat ik daarmee een bepaalde betrokkenheid bij de organisatie 

toon.. De nodige afstand kan ik misschien achteraf weer nemen, als ik terugkijk en reflecteer. Oan 

blijktt waarschijnlijk ook dat ik meer "onderzoeksgegevens* heb verzameld dan wanneer ik vanuit een 

puree onderzoekersrol een survey-feedback uitvoer. In de eerste step van een survey-feedback wit ik 

mijj daarom richten op afstemming over de werkwijze met de vragenlijst en over de feedback, niet over 

inrichtingg van het 'onderzoeksproject'. Dat is niet alleen een formuleringskwestie. Ik denk dat het leidt 

tott een wezenlijk andere opstelling en handelswijze. 
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22 Verspreide n vragenlijs t 'Verandere n in organisaties ' onde r all e 
leidinggevende nn en medewerker s 
(a)) aanpassen terminologie aan situatie in de organisatie, (b) enthousiasmerende begeleidende brief van 

directie,, (et persoonlijke verspreiding van vragenlijst door leidinggevenden, (d) invullen in werktijd 

gedurendee een periode van ongeveer twee weken 

Hett aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij Stichting Bollenstreek 

kwamm in paragraaf 9.5 al aan de orde. De vragenlijst 'Veranderen bij Stichting Bollenstreek' 

begintt met een inleiding die aangeeft wat de bedoeling is van de vragenlijst, over welke 

veranderingenn deze gaat en hoe de lijst is opgebouwd. De vragen over technologie zijn aangepast 

zodatt deze betrekking hebben op het werken met zorgplannen en op de invoering van de 

zorgplanmethodiek. . 

All ee mensen bij Stichting Bollenstreek ontvangen drie keer schriftelijke informatie over 

dee survey-feedback. Tevens is tijdens de bespreking van het plan van aanpak met de leiding-

gevendenn afgesproken dat zij hun teams mondeling op de hoogte brengen van het project. 

Inn de nieuwsbrief die maandelijks wordt verspreid staat eerst een kort bericht over de 

survey-feedback.. Daarin wordt weergegeven wat het doel is, dat eind juni een bijeenkomst 

mett alle hoofden staat gepland en dat mensen daarna nader worden geïnformeerd. In juli 

ontvangtt iedereen een brief van de directeur. In die brief staat nogmaals wat het doel van de 

survey-feedbackk is. Tevens geeft de directeur aan dat iedereen wordt gevraagd om een vragen-

lijstt in te vullen. Hij schrijft dat ieders mening over het organisatie-ontwikkelingsproces 

belangrijkk is en dat aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn 

voorr versterking van het ontwikkelingsproces. In september schrijf ik een begeleidende brief 

bijj  de vragenlijst. Daarin herhaal ik de punten uit de brief van de directeur en leg ik uit wat de 

bedoelingg is bij het invullen van de vragenlijst. De brief eindigt met het verzoek om ingevulde 

lijstenn in een gesloten enveloppe in te leveren bij de hoofden. 

Dee hoofden verspreiden de aangepaste vragenlijsten en begeleidende brieven. Zij verzamelen 

ingevuldee lijsten en zorgen dat deze worden teruggestuurd naar de universiteit. Deze 

afspraakk staat op de checklist die is bedoeld om de hoofden te ondersteunen bij afname van 

dee vragenlijst. Op die checklist staan ook enkele tips om mensen enthousiast te maken en ik 

geeff  nogmaals aan dat de hoofden kunnen bijdragen aan een hoge respons. Voor het invullen 

vann de vragenlijst is twee weken uitgetrokken. Aan het begin van de tweede week herinneren de 

hoofdenn mensen eraan dat aan het einde van de week de lijsten moeten worden teruggestuurd. 

Inn de loop van de week daarop komen nog een aantal vragenlijsten binnen. Die worden ook 

verwerktt en uiteindelijk is de respons vijfenzestig procent. 

Ikk  ben tevrede n over het op deze manie r afneme n van de vragenlijs t Na aanpassin g van de terminologi e 

stui tt  de lijs t goed aan bi j de situati e in de organisatie . De schriftelijk e informati e geeft goed aan wat 

dee bedoelin g is van de survey-feedback . Ook wijs t de directeu r op het belan g dat word t gehech t aan 

dee menin g van medewerker s en schrijf t hi j dat de resultate n worde n ingeze t voo r versterkin g van het 

ontwikkelingsproces .. In eerder e cases gebeurd e dat minde r expliciet . Verder hebbe n de hoofde n rui m 

dee tij d om een gelegenhei d te vinde n waaro p zij het projec t met hun teams kunne n bespreken . Gezien 

dee vakantieperiod e kom t dat goed ui t Na de zomer herhaal t de begeleidend e brie f bi j de vragenlijs t 

eerder ee informatie . In een period e van twee weken worde n de meest e vragenlijste n teruggestuurd . 
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Uiteindelij kk  is de respon s vijfenzesti g procent . Dat is meer dan in eerder e cases . 

Inn deze case heb ik opnieu w geprobeer d om de afnam e van de vragenlijs t zodani g te organisere n dat 

eenn hoge respon s word t behaald . Het bleek niet mogelij k om de afname zo te regele n dat hele teams 

gezamenlij kk  de lijs t invullen . Daarom is een vergelijkbar e aanpak gevolg d als in de eerder beschreve n 

cases .. Toch is de respon s bi j Stichtin g Bollenstree k ongevee r vijftie n procen t hoger dan eerder het 

gevall  was. Hogelij k is de hoger e respon s in deze case het gevol g van een duidelijke r beeld van de 

wijz ee waarop met de uitkomste n van de vragenlijs t aan de stag word t gegaan . Bi j Stichtin g 

Bollenstree kk bestede n het managementtea m en de hoofde n vroeg in het projec t meer aandach t aan 

hett  vervol g dan in eerder e cases . Hoewel nog niet bekend is hoe de terugkoppelin g naar de teams 

plaatsvindt ,, geven zij al wel aan dat naar aanleidin g van de resultate n aan verbeterin g gaat worde n 

gewerkt .. Daardoo r hebben medewerker s wellich t meer het idee dat hun menin g belangrij k is . Als een 

duidelij kk  perspectie f op vervolgactie s na de feedbac k bijdraag t aan de hoogt e van de respons , is dat 

eenn tweede reden om at in de beginfas e van het projec t de feedbackprocedur e goed uit te werken . In 

hett  vorig e kader steld e ik al voo r om in ieder geval vroegtijdi g af te spreke n dét terugkoppelin g naar 

dee eenheden plaatsvindt , om daarme e te voorkome n dat deze stap niet word t ingevuld . Een tweede 

redenn is dat de respon s mogelij k word t verhoog d als voor of bi j afname van de vragenlijs t medewerker s 

eenn concree t beeld hebben van wat er met de resultate n gaat gebeuren . 

Leidinggevende nn zorge n in de huidig e aanpak voor de verspreidin g van de vragenlijsten . Als ik mi j 

vanaff  het begin van de survey-feedbac k meer op leidinggevende n en medewerker s samen zou richten , 

iss  de vraag hoe de verspreidin g kan worde n geregel d door leidinggevende n én medewerkers , Bij Stichtin g 

Bollenstree kk was een mogelijkhei d bijvoorbeel d om de hoofde n de lijste n te laten uitdele n en coachen d 

begeleider ss of begeleider s de verantwoordelijkhei d te geven voor de innam e en het terugsturen . 

(Coachend )) begeleider s hebben frequente r contac t met hun teamlede n dan de hoofden , wat mogelij k 

ookk tot een hoger e respon s leidt . Nog een mogelijkhei d is om medewerker s de hele afnam e te laten 

verzorgen .. Goede voorbereidin g van de afnam e is in ieder geval belangrijk . De mense n die de vragen -

lijste nn verspreiden , moeten bijvoorbeel d antwoor d kunne n geven op vrage n over de bedoelin g van de 

lijs tt  en over de wijz e van terugkoppeling , enthousiasm e overbrenge n en het belang van de survey-feedbac k 

benadrukken .. Kunne n zij dat niet , dan denk ik dat een persoonlijk e aanpak nauwelijk s effec t heeft . 

33 Resultate n bespreke n met de leidinggevende n en schrijve n rapportag e 
(a)) bespreke n resultate n met directi e en leidinggevenden , (b) schrijve n rappor t en samenvattin g van de 

resultatenn voor medewerkers 

Dee resultaten van de survey bespreek ik met het managementteam en de hoofden. Voor die 

gelegenheidd is een bijeenkomst gepland van drie uur. Het hele managementteam en alle hoofden 

zijnn aanwezig. Na verwerking van de vragenlijsten zijn de resultaten per aspect geordend. Dat 

levertt in totaal zestien grafieken waarin de oordelen van mensen over alle stellingen uit de 

vragenlijstt zijn weergegeven. De antwoorden op de open vragen heb ik uitgetypt en geordend 

inn categorieën. Tijdens de bespreking van de resultaten nemen wij alle grafieken door en 

gevenn wij gezamenlijk betekenis aan de beoordeling van de stellingen en aan de antwoorden 

opp de open vragen. 

Inn het laatste uur van de bijeenkomst staan wij stil bij drie vragen (zie tabel 9.6). 

Dee bedoeling van de vragen is de reacties van de leidinggevenden op de resultaten gemeen-
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W e l kk gevoe l overheerst e t i jden s d e presentat i e va n d e resul taten ? 

 Herkenning , bevestigin g van mij n beeld , soms bevestigin g van vermoedens , herkennin g van slecht e informatie -
voorziening ,, timin g en werkdru k 

 Dat we met elkaar zaken helde r moeten krijge n en houden , dat een aantal zaken heel onduidelij k zijn (erger dan verwacht) , 
err  moet meer duidelijkhei d komen (met goede sturin g en juist e timing) , het verban d tusse n de veranderinge n is niet 
duidelij kk  (veel tos zand) 

 Opluchtin g dat alles goed op papie r komt te staan en dat probleme n aandach t krijgen , er val t nog veel te verbeteren , 
wee zijn er nog nie t dat we er met z'n allen voorstaan , geruststelling : we moeten samen verde r 

 Teleurstellin g over negatiev e resultaten , teleurstellin g dat met zoveel inzet van iederee n minde r is bereik t dan had 
gekund ,, machteloosheid , slechte r dan ik dach t (hoopte) , teleurstellin g maar er word t veel verklaard , teleurgesteld , balen 

 Het is een eerst e meting : hoe staan we er een volgend e keer voor? , we staan op een keerpunt : di t was de nulmetin g 

Watt  z i j n be langr i jk e thema' s o m d e k o m e n d e t i j d m e e aan d e s la g t e gaan ? 

 Duidelijkhei d vanui t het NT over de rolle n van iedereen , leidinggeven , verantwoordin g nemen voor je eigen daden , 
positionerin gg van functies , elkaar aanspreke n op verantwoordelijkheden , doele n voo r alle medewerker s verhelderen , 
rolverdelin gg hoofden , coachen d begeleider s en persoonlij k (loopbaan)begeleider s verduidelijken , sturingsproblee m 
erkenne n n 

 Gezamenlijkhei d in de richtin g en aanpak van veranderingen , eenduidig e gezamenlij k vastgesteld e plannin g voo r 
vervol gg in clusters , methodisch e aanpak , vervol g goed voorbereide n 

 Goed werkoverle g met aandach t voor werkplan , zorgplanne n verduidelijken , communicatie , algemen e informati e goed aan 
dee ord e stellen , goed overleg , apart e overlegmomente n over werkplanne n 

 Meer eenhei d in samenwerkin g tusse n de hoofden , eenduidig e sturing , collega' s op één lijn , bijdrag e van verschillend e 
discipline ss bepale n 

 Tijd . gedegen planning , tijdig e informati e 

Watt  he b j e nodi g o m di e thema' s aan d e ord e t e s te l le n in j e teams ? 

 Duidelijkhei d over positi e hoofd , coachen d begeleider , persoonlij k loopbaa n begeleider , ro l van divers e functie s 
duidelij kk  maken , functi e en werkwijz e van positie s verduidelijken , sturin g verbeteren , verantwoordelijkhei d pakken , 
takenn en verantwoordelijkhede n uitkristalliseren , rolle n en taken van iederee n verduidelijke n 

 Hoe word t zorgpla n als instrumen t gebruik t om doele n te bereiken , verder e integrati e zorgplannen , zorgplanmethodie k 
naarr  praktij k vertalen , lin k zorgplanne n en veranderin g duidelij k maken , werkplanne n die relati e met organisati e en 
duste rr  hebben 

 Nagaan of zaken goed duidelij k zijn . goede informatievoorziening , helder e informatiekanalen , goede communicati e 
 Verandere n en regulie r leidinggeve n onderscheiden , goede stij l van leidinggeve n 
 Beleidskeuze s maken , belei d implementeren , aandach t voo r implementati e van veranderingen , timing : wat doen we hoe en 

wanneer ,, actiepla n voor hele divisi e 

Tabe ll  9.6 Antwoorde n op de vraa g aan le id inggevende n na besprek in g va n d e resul tate n 

schappelijkk te maken. De vragen staan op kaartjes die worden verspreid onder de aanwezigen. 

Vervolgenss orden ik per vraag de antwoorden op een flip-over vel. Dan bespreken wij de 

antwoorden.. Een algemene conclusie is dat het goed is als het managementteam en de hoofden 

zichh de komende tijd gaan richten op de vraag hoe de sturing en begeleiding van het organisatie-

ontwikkelingsprocess kunnen worden verbeterd. Op de vraag of het zinvol is om de bespreking 

vann de resultaten op deze manier af te ronden wordt positief geantwoord. Na afloop van de 

bijeenkomstt schrijf ik alle antwoorden uit op papier. Het overzicht van de antwoorden kunnen 

leidinggevendenn in een later stadium gebruiken, bijvoorbeeld wanneer zij met elkaar verder 

sprekenn over de rol van het managementteam en de hoofden in het ontwikkelingsproces. 

Inn tabel 9.6 staan de antwoorden geordend per vraag. 

Dee eerste vraag is bedoeld om in beeld te brengen hoe het managementteam en de hoofden 

dee resultaten ervaren. Daarbij valt op dat de uitkomsten worden herkend en aansluiten bij het 

beeldd dat leidinggevenden van de situatie hebben. Tegelijk is er teleurstelling en optimisme 
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overr de toekomst. De tweede vraag is bedoeld om de eerste conclusies van leidinggevenden 

inn beeld te brengen. Opvallend is dat vrijwel alle antwoorden gaan over het verbeteren van de 

aanpakk en sturing van de ontwikkelingsprocessen en dat de nadruk ligt op wat het management-

teamm en de hoofden anders moeten gaan doen. Met de derde vraag wil ik in beeld brengen 

watt leidinggevenden nodig hebben om met hun teams aan de slag te gaan. De antwoorden 

zijnn te zien als een concretisering van de antwoorden op de tweede vraag. Een betere aanpak 

betekentt goed nadenken over de invoering, aandacht besteden aan informatie en communicatie, 

enn verhelderen hoe methodisch werken en professionele zorgverlening samenhangen. 

Bijj  betere sturing gaat het vooral om duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden, 

bevoegdhedenn en rollen van betrokkenen, en om goed leidinggeven aan de veranderingen. 

Hett rapport dat ik schrijf bestaat uit vijf hoofdstukken. De inleiding geeft weer hoe de 

samenwerkingg met Stichting Bollenstreek tot stand is gekomen en wat de bedoeling is van 

hett project. Vervolgens schets ik het ontwikkelingsproces bij de stichting. Dan komt de aanpak 

vann de survey aan bod. Het grootste deel van het rapport gaat over de resultaten. In de toelichting 

opp de zestien grafieken verwerk ik de gezamenlijke interpretatie van het managementteam en 

dee hoofden. Daarna komen de categorieën aan de orde waarin de antwoorden op de open 

vragenn zijn ingedeeld. All e antwoorden op de open vragen zijn uitgetypt en opgenomen in 

eenn apart boekje. Het rapport sluit af met een conclusie en een aanbeveling voor vervolgacties. 

Inn de conclusie staat verbreding van het eigenaarschap van het ontwikkelingsproces centraal. 

Daarbijj  geef ik aan wat een meer gemeenschappelijke aanpak van de veranderingen betekent 

voorr het managementteam, de hoofden en de medewerkers. 

Hett rapport bied ik aan de directeur aan. Dan volgt een bespreking met de directeur 

enn het hoofd Personeel en Organisatie. Het doornemen van het rapport leidt tot een aantal 

verduidelijkingenn en aanvullingen. De twee leden van het managementteam geven aan dat 

hett rapport helder en bruikbaar is. De gesignaleerde problemen zijn herkenbaar en de 

inhoudd van het rapport komt goed overeen met de eerdere bespreking van de resultaten. 

Dee samenvatting voor de medewerkers is vooral een bewerking van het laatste hoofdstuk. 

Hett managementteam wil het rapport breed verspreiden in de organisatie. Alle leidinggevenden 

krijgenn een exemplaar, net als de teams, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de 

Cliëntenraad.. In totaal worden honderd rapporten verspreid onder betrokkenen. Daarbij 

wordtt vermeld welke vervolgacties staan gepland (zie stap 4). Eind november krijgen alle 

medewerkerss de samenvatting van de uitkomsten en een brief waarin staat uitgelegd wat er 

verderr gebeurt met de resultaten. 

Dee bespreking van de resultaten met de leidinggevenden verloopt goed. Er is voldoende tijd en in een 

openn gedachtewisseling interpreteren wij gezamenlijk de resultaten. De gezamenlijke interpretatie 

leidtt naar mijn idee tot een kwalitatief beter rapport dat herkenbaar is voor betrokkenen. Procesmatig 

gezienn is het voordeel van deze aanpak dat leidinggevenden beter toegerust zijn voor de bespreking 

vann de resultaten in hun teams 

Hett stellen van de drie vragen na de bespreking van de resultaten is bedoeld om de reacties van de 

leidinggevendenn gemeenschappelijk te maken. Voor leidinggevendenn is het met elkaar kijken naar de 

antwoordenn zinvol, omdat zij betrekkelijk weinig reflecteren op het verloop van het ontwikkelingsproces 
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M II hun eigen rat  daarin . Opvattendi s dathe t managementtea m tn dB hwrfde n voora l naar zichzel f kijke n 

alss  het gaat om verbeterin g van da aanpak van veranderingen . Zij richte n zich in belangrijk e mat t op 

hunn eigen handele n en wijze n niet naar andere n als'schuldigen ' voor de gesignaleerd e problemen . 

fijdefwhetbeWjkenvandeanfcwwrdenM ^ ^ 

zijnn voor de huidig e situati e en voor het verbetere n daarvan . 

Inn het rappor t concludee r ik dat verbredin g van het ontwikkeüngsproce s naar de hele organisati e nog 

onvoldoend ee heeft plaatsgevonden . Vervolgen s geef ik aan hoe het managementteam , de hooide n en 

dee medewerker s op eigen wijz e kunne n bijdrage n aan een meer gemeenschappelijk e invullin g van de 

veranderingen .. Het managementtea m is tevrede n over ho l rappor t en vind t het bruikbaar . Daarom word t 

ookk gekozen voor brede verspreiding . Ik vin d dat moedig , aangezien het rappor t op een aanta l punte n 

niett  positie f is. Het idee van het managementtea m dat een gemeenschappeüjk e problee m ervarin g nodi g 

iss  voor het met elkaar werke nn aan verbeterin g onderschrij f ik . Of naar aankidin g van deze resultate n 

werkelij kk  een omsla g in het denke n van de leden van het managementtea m heeft plaatsgevonden , kan 

ikk  moeilij k bepalen , ik heb de indru k dat de wens om met de hele stichtin g aan het ontwikkelingsproce s 

tee werke n al bestond . Wel denk ik dat de resultate n van deze surve y de noodzaa k daarvan hebben 

verduidelijkt . . 

Gezienn het plan voor inrichtin g van het survey-feedbackproce s verloop t de invullin g naar wéns . Echter , 

opnieu ww komt de vraag op of ik mi j niet teveel richt  op de leidinggevenden . Waarom betre k ik geen 

medewerker ss bi j de interpretati e van de resultaten ? Doe ik met deze aanpak met hetzelfd e als waar 

medewerker ss kritie k op hebben , dat zij niet worde n betrokke n bi j het ontwikkelingsproce s en dat zij 

onvoldoend ee serieu s worde n genomen ? ik denk het niet , want met stap 5 probee r ik dat juis t wel te 

doen .. Een andere vraag is of ft  wel een rapp<>rt moet schrijven ? te het niet ziiinio ^  om aüeen de resultate n 

opp papie r te zetten en de interpretati e aan de organisati e over te laten? Als ik een rappor t schrijf , moet 

ikk  dan niet ook de interpretati e van medewerker s daari n verwerken ? Dat zou een hele ander e opzet 

vann de survey-feedbac k vrage n en dat is in dit stadiu m van mij n projec t niet retel . Niettemi n ben ik 

mi jj  steeds sterke r bewus t van de serviceverlenend e rot die ik vervul . Die servic e richt  zich primai r op 

dee leidinggevenden . Het rappor t dat ik schrij f is met name bedoel d om deze groep te ondersteune n in 

hett  verbetere n van de aanpak van het ontwikkelingsproces . Of moet ik zeggen 'htm ontwikkelingsproces' ? 

Misschie nn dat die ontwikkelin g word t versnel d als ik juis t geen rappor t schrijf . Mijn twijfe l verminder t 

alss  ik bedenk waaro m ik de keuze heb gemaak t om leidinggevende n een central e ro l te geven in het 

survey-feedbackproces .. De sturin g en begeleidin g van het ontwikkelingsproce s bi j Stichtin g 

Bollenstree kk is in tiende n van het managementtea m en de hoefden . Ook in de eerder beschreve n cases 

iss  dat een taak van de leidinggevenden . Verbeterin g van die sturin g en begeleidin g kan niet zonder die 

leidinggevenden .. Juis t wannee r de leidinggevende n aan de slag gaan met de resultate n en dat samen 

mett  hun teams doen {zie stap 5) word t naar mij n idee resultaa t geboek t Medewerker s kome n in deze 

aanpakk van het survey-feedbackproce s wet degelij k in beeld , namelij k in de laatst e en meest belangrijk e 

stap .. De aandach t voor leidinggevende n in de eerst e vier stappe n is voora l bedoel d om die laatst e stap 

zoo goed mogetij k in te kunne n vutten . 
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44 Terugkoppelin g naar de eenhede n voorbereide n met leidinggevende n 
(a)) afstemmen plan voor wijze van terugkoppeling met directie en leidinggevenden, (b) in overleg met 

leidinggevendenn uitwerken hoe gezamenlijke interpretatie plaatsvindt en hoe plannen voor verbeteringen 

wordenn gemaakt 

Voorr de bespreking in de teams is nog geen uitgewerkt plan. Een zogenaamde 'voorbereidings-

groep'' gaat na de bespreking van de resultaten met de leidinggevenden aan de slag met het 

formulerenn van een voorstel. Dat voorstel wordt later in het gezamenlijke overleg van de 

divisiess besproken. De voorbereidingsgroep bestaat uit de directeur, het hoofd Personeel en 

Organisatie,, twee hoofden van de divisie Wonen en een hoofd van de divisie Dagbesteding. 

Ikk ben aanwezig als de voorbereidingsgroep begin november een plan uitwerkt. 

Dee voorbereidingsgroep vindt het belangrijkste doel van de terugkoppeling naar de eenheden 

datt in de teams een gezamenlijk beeld van de resultaten ontstaat en dat eerste ideeën worden 

gevormdd van mogelijkheden voor verbetering. Uitwerking van die ideeën kan later plaats-

vinden,, als de werkplannen voor 1999 op de agenda staan. Door mogelijkheden voor verbetering 

laterr te bespreken, wordt voorkomen dat er te veel in te korte tijd moet gebeuren. De voor-

bereidingsgroepp stelt voor om de hoofden een aparte teambijeenkomst te laten plannen over 

dee uitkomsten van de vragenlijst. Daarmee wordt het belang van de bijeenkomst onderstreept. 

Omm structuur aan te brengen in de bespreking van de uitkomsten worden vier vragen gefor-

muleerdd (zie stap 5). De vier vragen maken de bespreking overzichtelijk, zorgen dat mensen 

zichzich op de belangrijkste resultaten richten en bieden enige houvast om achteraf de uitkomsten 

vann de verschillende besprekingen te vergelijken. Elk team wordt gevraagd om een verslag te 

makenn van de bespreking en dat terug te sturen aan de voorbereidingsgroep. Daarna worden 

dee verslagen gebundeld en voorzien van een samenvatting. 

Eenn tweede plan van de voorbereidingsgroep is om het plan voor de terugkoppeling te 

oefenenn tijdens een werkconferentie eind november. Tijdens die conferentie staan de werkplannen 

voorr 1999 centraal. Een brede afspiegeling van de organisatie is aanwezig op de conferentie 

enn alle locaties zijn vertegenwoordigd. De voorbereidingsgroep vindt dat een mooie gelegenheid 

omm te kijken of de systematiek voor terugkoppeling bevalt en of eventueel aanpassing nodig is. 

Eenn bijkomend voordeel is dat straks in elk team tenminste één persoon al met de systematiek 

heeftt gewerkt. Bovendien is het zinvol om op de werkconferentie aandacht te besteden aan 

dee uitkomsten van de vragenlijst, omdat daardoor de relatie met de werkplannen duidelijker 

inn beeld komt. De vraag aan mij is of ik op de conferentie kort de belangrijkste uitkomsten 

will  bespreken. Daarna wordt het plan voor terugkoppeling toegelicht en gaan mensen in 

kleinee groepjes aan de slag. De bevindingen van elk groepje worden op flip-over vellen gezet 

enn kort gepresenteerd aan alle aanwezigen. De systematiek blijkt goed te werken. Daardoor 

heeftt de voorbereidingsgroep gelijk al resultaten die later kunnen worden gevoegd bij de 

resultatenn uit de teambesprekingen. 

Ikk  ben tevrede n over de manie r waaro p de vijfd e stap word t voorberei d en over het resultaa t Naar 

mij nn idee is deze vierd e stap goed ingevuld . Een aanta l leidinggevende n krijg t de verantwoordelijkhei d 

voo rr  het uitwerke n van een voorste l voo r invullin g van de terugkoppelin g naar de teams . De voor -

bereidingsgroe pp is zodani g samengesteld  dat beid e divisie s en het managementtea m zijn vertegen -

woordigd .. Op de conferenti e oefen t een aantal medewerker ss eerst met de systematie k voo r terugkoppeling . 
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Datt  leid t tot e t i l ^Uem e aanpassinge n 

overle gg van beid e divisiw . Na de eindejaarsdrukt e gaan de team» aan de «lag met de uitkomste n van 

dee vragenlijst . Hi t ptan daarvoo r Ujkt mi j goed an eenvoudig . Met de vier vragen word t voora l gefocus t 

opp het gezamenlij k maken van de resultaten . Hat uitwerke n van planne n voor verbeterin g komt later 

aann de orde . Ik vind net verstandi g dat word t gekozen voor bet scheide n van de interpretati e van de 

resultate nn en het bedenke n van oplossinge n voor problemen . Daardoo r blijf t de opzet van de bijeenkoms t 

overzkhtetij kk  en word t er geprobeer d om niet te veel  in één keer te doen . 

Mett  deze manie r van terugkoppelin g word t gelij k een belangrij k aandachtspun t aangepakt . Eén van de 

uitkomste nn van de surve y is dat het eigenaarscha p van het ontwikkelingsproce s voora l bij het management -

teamm en in minder e mate bi j de hoofde n Ugt. Voor veel  medewerker s hebben de veranderinge n weini g 

betekenis .. Door mal elk team tijden s een special e bijeenkoms t sHl te staan bi j net ontwikkelingsproce s 

word tt  een eerst e stap gezet met het verbrede n van het eigenaarscha p naar de hete stichtin g en met 

hett  bespreke n van ieder s bijdrag e aan de veranderingen . De hoofde n gaan de teambesprekinge n leiden . 

Daardoo rr  krijge n zij gelij k een kans om hun eigen ro l in het ontwikkelingsproce s te bespreken , dan 

well  ander s in te vulle n dan voorheen . 

Eenn vraag is waaro m het in déze case luk t om de voorbereidin g goed in te vulle n en ook om werkelij k 

dee vijfd e stap te gaan zetten? In de eerst e cases is de vraag meesta l waaro m dat niet luk t Een belang -

rij kk  verschi l met de eerder e cases is dat de stappe n beter zijn uitgewerkt . Dat maakt het waarschijn -

lijke rr  dat ook de laatst e stappe n in het feedbackproce s worde n gezet maar het lijk t mi j niet voldoende . 

Nett  ate in eerder e cases kom t de terugkoppelin g al in een vroe g stadiu m aan de orde . maar ook bi j 

Stichtin gg Bollenstree k maak ik geen concret e afsprake n Wet merk ik bi j de eerst e stap dat de intenti e 

omm aan de slag te gaan sterke r is . Pas na de besprekin g van de resultate n met de leidinggevende n 

ontstaa tt  het hierbove n beschreve n plan om met all e medewerker s aan de slag te gaan. Dat ptan komt 

err  doorda t de directeu r en de ander e leidinggevende n het zinvo l vinde n om in de teams de stand van 

zakenn in het ontwikkelingsproce s te bespreken . Zij vinde n dat waardevo l en zien mogelijkhede n om 20 

meerr  gezamenlij k invullin g te geven aan de veranderingen . Ik raak er steeds meer van overtuig d dat 

naastt  een goed uitgewerk t stappenpla n met name de visi e van een directeu r of een managementtea m 

opp het nut van de survey-feedbac k van doorslaggevend e betekeni s is om tot echte terugkoppelin g naar 

dee eenheden te komen . Het is daarom belangrij k om in een beginstadiu m meer aandach t te bestede n 

aann de terugkoppeling . Tot nu toe pei l ik bi j de directi e en leidinggevende n hoe zij denken over het 

bespreke nn van de resultate n in hun eenheden . Meestal word t afwachten d of geïnteresseer d gereageer d 

enn spreke n wi j af om later in het projec t terug te komen op de wijz e van terugkoppeling . Na deze case heb 

ikk  een moo i en concree t voorbeel d van invullin g van de vierd e en vijfd e stap . Dat kan ik een volgend e 

keerr  tn het beginstadiu m voorlegge n aan directi e en leidinggevenden . Wanneer een dergelijk e aanpak 

aanspreek tt  kan dkt dan al nader werden uitgewerk t voor de beuvffendeorganoate . Wanneer een dergebjk e 

aanpakk niet aanspreekt , kan ik overwege n om niet samen te werke n in een projec t dat als belangrij k 

doell  heeft om een survey-feedbac k te realiseren . 

Ookk bi j deze stap ste l ik mezelf de vraag of ik mi j niet te veel rich t op de leidinggevenden . Ik heb ervoo r 

gekozenn die groep een belangrijk e rol  te geven in het sutvey-feedbackproces . Dan n het nodi g om samen 

mett  de leidinggevende n aandach t te bestede n aan de invullin g van die rol . Door de terugkoppelin g van 

dee resultate n op deze wijz e voor te bereide n met leidinggevende n zijn zi j beter toegerust  om in de 

teamss over de uitkomste n van de vragenlijs t en over mogelijkhede n voor verbeterin g te praten . 

Tegelijkertij dd zie ik mogelijkhede n om de medewerker s eerder in beeld te laten komen dan in stap 5. 
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Bijj  Stichtin g Bollenstree k biedt de werkconferenti e de mogelijkhei d om met medewerker s de systematie k 

voorr  terugkoppelin g te oeferten . Daardoo r is voo r stap 5 de wijz e van terugkoppele n al met een bred e 

afspiegelin gg van de organisati e bekeken . Het is interessan t om te overwege n om met leidinggevende n én 

medewerker ss de terugkoppelin g voor te bereiden , bijvoorbeel d in een meer 'gemengde ' voorbereidings -

groep .. Een slag verde r is om elk team zelf te laten bepalen hoe de resultate n worde n besproken . 

55 Leidinggevende n bespreke n de resultate n in hun eenhede n 
(a)) mensen interpreteren gezamenlijk de gegevens, (b) plannen maken voor verbeteringen 

All ee teams gaan aan de slag met het bespreken van de resultaten tijdens een aparte bijeenkomst. 

Iedereenn heeft een samenvatting ontvangen met daarin de belangrijkste resultaten. Tevens heeft elk 

teamm een exemplaar van het rapport en een boekje met de antwoorden op de open vragen. In 

dezee besprekingen van de hoofden en hun medewerkers staan vier vragen centraal: (1) herkennen 

julli ee de uitkomsten? (2) maak voor julli e eigen werkplek een inventarisatie van de belangrijkste 

veranderingenn in het werken die de laatste drie jaar hebben plaatsgevonden en geef aan of je 

diee veranderingen positief of negatief vindt? (3) waar gaan julli e de komende tijd energie in 

steken,, wat gaan julli e bijdragen aan het ontwikkelingsproces? en (4) wat kan julli e leiding-

gevendee doen of nalaten om de betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces te vergroten? 

Dee vier vragen hebben elk een eigen doel en er is geprobeerd aansluiting te zoeken bij een 

aantall  gesignaleerde problemen. De eerste vraag is bedoeld om de resultaten gemeenschappelijk 

tee maken en om te bekijken of mensen in het team op een vergelijkbare manier naar de uit-

komstenn van de survey kijken. Bij de tweede vraag gaat het vooral om het in kaart brengen 

vann de belangrijkste veranderingen. Daarbij komen ook de doelen en de samenhang tussen 

dee verschillende veranderingen aan bod. Door te vragen naar positieve veranderingen komt in 

beeldd wat al is bereikt en dat er vooruitgang wordt geboekt. De derde vraag is bedoeld om de 

roll  van de medewerkers in het ontwikkelingsproces aan de orde te stellen en om aan te geven dat 

dee realisatie van veranderingen in belangrijke mate afhangt van de bijdrage van medewerkers. 

Naarr aanleiding van de vierde vraag kunnen medewerkers met hun leidinggevenden in 

gesprekk gaan over de manier waarop hij een meer actieve rol van medewerkers kan stimuleren. 

Elkk team maakt een eigen verslag van de bespreking. De voorbereidingsgroep verzamelt 

dezee verslagen en bundelt de antwoorden per vraag. Over het algemeen vinden mensen de 

resultatenn herkenbaar. Vrijwel alle positieve veranderingen die worden genoemd gaan over 

hett bieden van zorg die meer gericht is op de vraag van individuele cliënten. Bij de negatieve 

veranderingenn gaat het in de meeste gevallen over de consequenties van vraaggericht werken. 

Dee eigen bijdragen die mensen noemen zijn vooral voorbeelden van het bieden van vraag-

gerichtee zorg of het aandacht besteden aan individuele zorgvragen. Ten slotte vinden medewerkers 

datt leidinggevenden vooral meer moeten ondernemen om de betrokkenheid van medewerkers 

bijj  het ontwikkelingsproces te vergroten. Antwoorden als zichtbaar zijn, communiceren en 

helderheidd bieden sluiten aan bij de eerder besproken resultaten. De gebundelde antwoorden 

enn kopieën van alle teamverslagen worden daarna weer verspreid over alle locaties. Het 

managementteamm voegt een brief toe met een reactie. In die brief staat aan welke punten het 

managementteamm speciale aandacht wil gaan schenken. Verder wordt vermeld dat veel resultaten 

all  een plek hebben gekregen in de werkplannen van het managementteam en van de beide 
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divisies.. Met name de eigen verslagen zij n van belang als de teams later  een werkplan voor 

hunn locatie maken waarin zij  voor  1999 lokale verbeterdoelen stellen en uitwerken. 

Eenn belangrijke reden voer  tevredenheid is dat bij  Stichting Bollenstreek met deze laatste stap m het 

survey-feedbackprocess uitgebreide terugkoppeling naar  de hele organisatie plaatsvindt. De wijze 

waaropp dat gebeurt stemt eveneens tot tevredenheid, want ik denk dat daarmee het ontwikkelings-

process op verschillende manieren wordt versterkt In het vorige kader  gaf ik al aan dat het bespreken 

inn de teams bijdraagt aan verbreding van het eigenaarschap van het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Hett  invullen van de vragenlijst vraagt al van mensen dal zij  nadenken over  de veranderingen. Door  later 

inn teams de resultaten te bespreken, komen voor  iedereen de problemen levendig in beeld en wordt 

hett  denken over  oplossingen gestimuleerd. Een tweede sterk punt van deze manier  van terugkoppelen 

iss dat de hoofden direct de kans krijgen hun eigen rol in het ontwikkelingsproces te verhelderen of 

versterken.. Een derde sterk punt is dat deze vijfd e stap goed aansluit bij  de systematische manier 

waaropp bij  Stichting Bollenstreek aan verbetering van de zorg en de organisatie wordt gewerkt. De 

werkplanmethodiekk ondersteunt die verbetering. Door  in de teams op systematisch wijze de uitkomsten 

vann de vragenlijst te bespreken wordt aansluiting gevonden bij  de werkplanmethodiek. Bovendien is 

err  aandacht voor  goede informati e en communicatie over  de vervolgacties die naar  aanleiding van de 

surveyy worden ondernomen. 

inn net vorige kader  geef ik aan ö^thetzinvol is de gezamenlijke mterpreötie van de resultaten en het maken 

vann plannen voor  verbetering te scheiden. Daardoor  wordt bij  Sttchting Bollenstreek voorkomen dat er 

tee veelin te korte tij d moet gebeuren. De keuze om in redelijke rust de resultaten te bespreken in de 

teamss is in belangrijke mate beïnvloed door  de negatieve beoordeling van het aspect 'tijdsverloop' in de 

vragenlijstt  Een optie isom meer tijd  voor  dergelijke speciale bijeenkomsten vri j  te maken. AU bijvoorbeeld 

eenn hele dag wordt gepland, kan worden begonnen met het interpreteren van de uitkomsten en kan 

laterr  op de dag een stag worden gemaakt naar  het maken van verbeterplannen voor  gesignaleerde 

problemen.. Bij  Stichting Bollenstreek is het niet mogelijk om een team een hele dag vri j  te maken, 

omdatt  dan de zorg voor  cliënten in het gedrang komt. Het maken van plannen voor  verbetering wordt 

bijj  Stichting Bollenstreek gekoppeld aan het maken van de werkplannen. Een vraag om de vervolg-

bijeenkomstt  mee te starten kan zijn 'wat vinden wij  de drie belangrijkste vraagstukken voor  ons team?' 

Naa een gezamenlijke keuze kan dan naar  oplossingen en verbetermogelijkheden worden gekeken. Een 

dergelijkee aanpak is bij  Stichting Bollenstreek gevolgd. De eigen werkplannen worden in meeste 

teamss gemaakt in de periode tussen de eerste en tweede project (zie $ 9.8). 

Eenn voor  de hand liggende vraag is nu of % vind dat de medewerkers met deze stap voldoende in beeld 

zijnn gekomen. Eerder  vroeg ik mij  af of de stappen in het survey-feedbackproces niet te veel op leiding-

gevendenn zijn gericht. Ik denk dat met de invullin g van deze vijfd e stap bij  Stichting Bollenstreek de 

medewerkerss meer  in beeld komen dan m eerdere cases, bi alle teams worden de resultaten uitgebreid 

besproken.. Van de speciale vergaderingen zijn verslagen gemaakt en verspreid. Daardoor  kan iedereen 

ookk zien wat elders in de stichting speelt en wordt voor  elk team zichtbaar  wat verbetermogelijkheden zijn. 

Ikk  denk dat dat bijdraagt aan de betrokkenheid van medewerkers bij  het ontwikkelingsproces. Dat proces 

komtt  ook meer  tot leven op het moment dat het over  verbeteringen op lokaal niveau gaat. Het lijk t mij 

boeiendd om te verkennen hoe deze vijfd e stap verder  kan worden uitgewerkt zodat tijdens de feedback 

nogg meer  aandacht uitgaat naar  de medewerkers. In de huidige opzet is het volgens mij  goed mogelijk 

dee vijfd e stap nader  in te vullen met een aantal conferentiemethodieken. Dergelijke methodieken zijn 
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geschik tt  voo r verder e uitwerkin g en versterkin g van de gezamenlijk e interpretati e en voo r het maken 

vann verbeterplannen . Op die manie r kan het survey-feedbackproce s eindige n zoals bedoeld : met een 

gespre kk over verbetermogelijkhede n waaraan een bred e afspiegelin g van de organisati e of alle leden 

vann de organisati e deelnemen . 

Aangepas tt  plan voo r de volgend e case 
Hett plan voor inrichting van de survey-feedback in de volgende case blijf t grotendeels gelijk. 

Dee projecten bij de twee jeugdinrichtingen en het project bij Stichting Bollenstreek lopen 

ongeveerr in dezelfde maanden. In alle drie de projecten worden leerervaringen opgedaan, 

maarr die leiden niet tot aanpassing van het stappenplan. Wel levert het onderzoek bij 

Stichtingg Ottho Gerard Heldring enkele aandachtspunten om op te nemen in het stappenplan 

(ziee § 7.6). Het project bij Stichting Bollenstreek levert een aandachtspunt voor de eerste stap. 

Tijdenss de afstemming over het doel en de aanpak van het project met de leidinggevenden is 

hett zinvol om al aandacht te besteden aan de uitwerking van de vijfde stap. De invulling van 

diee stap bij Stichting Bollenstreek kan als voorbeeld dienen van een manier van terugkoppeling 

naarr de eenheden. Als dat idee voor terugkoppeling niet aanspreekt is het de vraag of het zinvol 

iss om een samenwerkingsproject te starten. Spreekt het idee wel aan, dan kan worden 

afgesprokenn dat terugkoppeling naar de eenheden op een vergelijkbare wijze wordt ingevuld. 

Opp die manier wordt in het beginstadium voorkomen dat het project eindigt met het 

verspreidenn van de samenvatting. Een tweede manier om in de eerste stap de nadruk te leggen 

opp de survey-feedback is het verwijderen van de termen 'onderzoeksproject' en 'onderzoek'. 

Hett denken en handelen dat bij die termen hoort schept een afstand tot de organisatie die het 

lastigg maakt om met de survey-feedback het veranderingsproces in die organisatie te versterken. 

Ikk krijg de indruk dat juist betrokkenheid bij de organisatie en bij de problematiek eraan 

bijdraagtt dat mensen enthousiast worden voor de methodiek en gaan proberen om deze zo 

goedd mogelijk in te zetten in het veranderingsproces. Na afloop van het project kan alsnog de 

afstandd worden genomen die nodig is voor reflectie en een kritische blik op de situatie in de 

organisatie,, de aanpak van het veranderingsproces, het handelen van leidinggevenden en het 

eigenn handelen. 

Hoewell  de huidige aanpak van het survey-feedbackproces steeds beter verloopt, rijzen bij 

mijj  inmiddels ook vragen over de centrale rol van leidinggevenden in de survey-feedback. 

Diee vragen hebben een deel van hun wortels in de cases bij de jeugdinrichtingen. De 'Bollen-case' 

schrijff  ik als laatste van de drie en daarom zijn de vragen geëxpliciteerd in de kaders in deze 

paragraaf.. Het gaat om vragen die aanleiding zijn om een hele nieuwe opzet voor een survey-

feedbackk te overwegen. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: 

•• is het een idee om vanaf de eerste stap zowel met leidinggevenden als met medewerkers 

aann de invulling van de survey-feedback te werken? 

•• hoe ver moet ik meegaan met de wensen van directie en leidinggevenden als die (mogelijk) 

verhinderenn dat de feedback niet of niet volledig tot stand komt? 

•• kan een survey-feedback ook worden uitgevoerd zonder (een centrale rol voor) leiding

gevenden? ? 
•• wat gebeurt er als ik een aantal medewerkers verantwoordelijk maakt voor de afname van 
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dee vragenlijsten in plaats van de leidinggevenden? 

•• moet in stap 3 de interpretatie van de resultaten niet met leidinggevenden en mede

werkerss samen plaatsvinden? 

•• waarom probeer ik niet de bestaande wijze van sturing in een organisatie te omzeilen of 

terr discussie te stellen in plaats van erbij aan te sluiten? 

•• kan de voorbereiding van de terugkoppeling naar de eenheden niet door leidinggevenden 

enn medewerkers samen worden gedaan? 

•• moet de terugkoppeling wel voorbereid met een plan of is het beter als alle eenheden zelf 

bepalenn hoe zij de resultaten bespreken? 

Hett  stelten van vragen aan mijzelf en het betwijfelen van de huidige aanpak van het survey-feedback-

process leiden niet direct tot een geheel nieuwe plan. in drt stadium vind ik het onverstandig de mrichting 

vann de survey-feedback fundamenteel te wijzigen. Er  staat nog «én case gepland en het ziet ernaar  uit 

datt  Stichting Bollenstreek «ver  ongeveer  een jaar  graag een tweede survey-feedback wil. Bij  Stichting 

Bollenstreekk verliep de samenwerking goed en naar  mijn idee is een mooie slag gemaakt in de invullin g 

vann nat huidige stappenplan. Als een tweede project mogelijk is. wil ik graag in dezelfde lij n doorgaan 

omm zo een goede vergelijking tussen de uitkomsten van beide projecten te kunnen maken. Dan blijf t 

t rr  nóg één case over. Ik twijfel over  het geheel anders aanpakken van de survey-feedback in die case. 

Waaromm zou ik daarvoor  een hele andere opzet maken? Leidt dat niet tot ervaringen die ik onvoldoende 

ka»» vergelijken of levert dat juist interessante nieuwe inrichten? Tegelijk vtnd ik het ook een heel 

> f t * i # i ^ É | ^ ^^  jj . tt0f nr t t 

uitgewerktt  en het lijk t mij  onverstandig met een onduidelijk verhaal een nieuwe aanpak van de survey-

feedbackk te 'verkopen'. Het integreren van nieuwe ideeën in de huidige aanpak is geen optie. De vragen 

diee ik mijzelf hierboven stel wijzen in de richtin g van een fundamenteel andere aanpak met andere uit-

gangspunten.. Daarbij  hoort een andere invulüng van de methodiek. 

9.77 EINDE VA N HET EERSTE SAMENWERKINGSPROJEC T EN 
PLA NN VOOR HET TWEEDE 

Aanvankelijkk was het de bedoeling om het project af te ronden na het bespreken van vervolg

acties.. In het plan van aanpak eindigt het project met de bespreking van het rapport, evaluatie 

vann de samenwerkingg en het bepalen van mogelijke vervolgacties. De bespreking van het rapport 

verlooptt goed en leidt tot een aantal verduidelijkingen en toevoegingen. Tevens blijkt dat het 

managementteamm veel waarde hecht aan brede verspreiding van het rapport binnen de organisatie. 

Dee bedoeling daarvan is dat betrokkenen een beeld van de huidige situatie krijgen. Dat is een 

eerstee stapp in het gezamenlijk maken van de problemen. Daarna wordt daar in kleiner verband 

aann doorgewerkt en volgt een slag naar het bepalen van oplossingsrichtingen. Door deze 

invullingg van het vervolg is voor Stichting Bollenstreek en voor mij het project na de schriftelijke 

rapportagee nog niet afgerond. Na de rapportage ben ik betrokken bij het maken van een plan 

voorr bespreking van de uitkomsten van de vragenlijst in de teams. Dat plan wordt geoefend 

tijdenss een werkconferentie over de werkplannen voor 1999. Op die conferentie ben ik aanwezig 

omm kort de belangrijkste uitkomsten te presenteren en daarna schuif ik aan bij een van de 
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groepjess die met de vier vragen aan de slag gaan. Na de werkconferentie houd ik contact met 

dee directeur en volg ik hoe de bespreking van de vier vragen in de teams verloopt. Ik ontvang 

allee verslagen van de teambesprekingen, de samenvatting van de voorbereidingsgroep en de 

reactiee van het managementteam daarop. Daarmee wordt het eerste project afgerond. 

All bij het eerste contact met het managementteam en de leidinggevenden is aangegeven 

datt het mogelijk is om later in het ontwikkelingsproces opnieuw de stand van zaken in kaart te 

brengen.. Toen spraken wij af daar later in het project op terug te komen. Tijdens de rapportage 

komtt een tweede survey-feedback een aantal keren aan de orde, maar wij leggen daarover 

nogg niets vast. Bij de bespreking van de resultaten geeft een aantal leidinggevenden aan 

nieuwsgierigg te zijn naar de vorderingen over bijvoorbeeld een jaar. Als ik vraag of zij opzettelijk 

vann vorderingen spreken is het antwoord bevestigend. Het gevoel bestaat dat Stichting 

Bollenstreekk zich op een keerpunt bevindt. De resultaten schetsen geen rooskleurig beeld en 

datt beeld wordt herkend. Tegelijk verwachten mensen dat het vanaf 1999 beter zal gaan. De 

wijzee waarop de vervolgacties naar aanleiding van de uitkomsten worden ingevuld zijn mijns 

inzienss een voorbeeld van het begin van een andere aanpak. In die andere aanpak wordt 

meerr dan voorheen samen met medewerkers invulling gegeven aan het ontwikkelingsproces. 

Inn de zomer van 1999 maak ik een afspraak met de directeur om de mogelijkheden voor 

eenn tweede survey-feedback door te nemen. Allereerst gaan wij nader in op de situatie bij 

Stichtingg Bollenstreek, bijna een jaar nadat mensen de vragenlijst invulden. Wij bespreken de 

ontwikkelingenn en de directeur geeft aan dat de huidige situatie behoorlijk verschilt van die 

M a a n d d Fas ee in he t onderzoe k Act iv i tei te n 

September/oktobe rr  Ptan tweed e surve y Gespre k over tweed e projec t met algemee n directeu r 
-feedbac kk Maken plan van aanpak voo r vervolgprojec t 

Persoonlijk ee introducti e projec t bij managementtea m en hoofde n 
Voorbereide nn afnam e vragenlijs t 
Informere nn organisati e over tweed e survey-feedbac k 

Oktobe r r Gesprekke nn over situati e 
naa een jaar 

Gesprekke nn met algemee n directeur , hoof d Personee l en Organisatie . 
divisiemanage rr  Wonen , divisiemanage r Dagbesteding , clusterhoof d 
Wonen ,, hoof d dagcentrum , coachen d begeleider , begeleider , voorzitte r 
vann de ondernemingsraa d en voorzitte r van de Central e Cliëntenraa d 
Aanpasse nn vragenlijs t 

Novembe r r Afnam ee vragenlijs t 
enn analys e resultate n 

Verspreide nn vragenlijs t door hoofde n 
Analys ee resultate n 

Januar i i Terugkoppelin gg Besprekin g resultate n met managementtea m en hoofde n 
Schrijve nn rappor t 
Bespreke nn rappor t met managementtea m 
Rappor tt  naar hoofden , locaties , ondernemingsraad , Cliëntenraad . 
Raadd van Toezich t 
Samenvattin gg beschikbaa r voo r medewerker s 

Januar ii  Afrondin g 

Februar ii  / maart Vervolgactie s 

Gespre kk met managementtea m over vervolgactie s 

Hoofde nn bepale n met medewerker s besprekin g resultate n in teams 
Besprekin gg richt  zich voora l op vooruitgan g en lokal e verbetermogelijkhede n 

Tabe ll  9.7 Ka lende r m e t activi teite n in he t t w e e d e projec t 
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vann een jaar geleden. Zijns inziens is er op tal van terreinen positieve vooruitgang geboekt. 

Daaromm is het een goed moment voor een tweede survey-feedback. Opnieuw de stand van 

zakenn bepalen is dan een mogelijkheid om de vorderingen in kaart te brengen. Een jaar tussen 

hett eerste en tweede onderzoek is een geschikte periode. Daarnaast is het interessant om 

wederomm te kijken waar mogelijkheden liggen om het organisatie-ontwikkelingsproces verder 

tee versterken. Na het bespreken van de situatie bij Stichting Bollenstreek en de bedoeling van 

eenn tweede survey-feedback, gaan wij in op de aanpak ervan. De directeur geeft aan dat hem 

dee samenwerking in het eerste project goed is bevallen en dat hij ook van anderen positieve 

reactiess heeft gehoord. Het lijkt ons daarom een goed idee om een vergelijkbare aanpak te 

volgen.. Dat betekent dat ik begin met het maken van een plan van aanpak voor het vervolg op 

hett eerste project. De directeur bespreekt dat in het managementteam en ik word uitgenodigd 

omm tijdens een gezamenlijke vergadering van de beide divisies met alle leidinggevenden over 

invullingg van de tweede survey-feedback te praten. 

Hett plan van aanpak bespreek ik begin oktober tijdens die vergadering. Alle leiding

gevendenn zijn aanwezig. Eerst staan wij stil bij de doelen van de tweede survey-feedback en 

daarnaa gaan wij in op de aanpak en de planning. In het gesprek met de directeur hebben wij 

voorr het vervolgproject drie doelen besproken: in kaart brengen van de stand van zaken eind 

1999,, verbetering ten opzichte van een jaar geleden vaststellen en gezamenlijk nadenken over 

versterkingg van de verdere ontwikkeling van Stichting Bollenstreek. De leidinggevenden reageren 

positieff op dat idee. Zij geven aan het zinnig te vinden om opnieuw een survey-feedback te 

doenn en dat het spannend is om na een jaar te kijken in welke opzichten vooruitgang is 

geboekt.. Eén lid van het managementteam en één hoofd vragen zich af of het niet te vroeg is 

omm na iets meer dan een jaar de survey-feedback te herhalen. Zij vrezen dat verbeteringen 

dann nog onvoldoende zichtbaar zijn. Anderen vinden de periode van een jaar juist goed 

gekozen.. Volgens hen is er voldoende gebeurd en bovendien brengt een tweede survey-feedback 

goedd onder de aandacht dat de stichting nog steeds in ontwikkeling is en verbetering nastreeft. 

Ookk biedt het tijdstip van de survey-feedback opnieuw de mogelijkheid aan te sluiten bij de 

werkplannenn voor het volgende jaar. De aanpak is verder vrijwel gelijk aan die van het project. 

Well staan wij langer stil bij de inhoud van de vragenlijst. Daarbij gaat het vooral om het 

toevoegenn van vragen over bepaalde onderwerpen. Eerst worden ideeën geïnventariseerd die 

laterr leiden tot zeven nieuwe stellingen. Ook wordt de formulering van de twee open vragen 

enigszinss aangepast en er wordt een nieuwe open vraag toegevoegd (zie § 9.9). 

Inn de beginfase van het tweede project wordt weer een aantal afspraken gemaakt over de 

plaatss ervan in het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek, over de terugkoppeling 

vann de resultaten en over mijn rol (zie § 9.3). Een globale weergave van de planning van het 

tweedee project staat in tabel 9.7. 

Ikk  vraag mij  af wat er  bij  Stichting Bollenstreek voor  zorgt dat het plan voor  een tweede samenwerkings-

projectt  ontstaat Achteraf kan ik vier  redenen bedenken. Ten eerste speelt de visie van de directeur  en 

vann de leden van het managementteam op de survey-feedback «en roL  Zij zien in de methodiek een 

mogelijkheidd om het ontwikkelingsproces binnen dee stichting te verbreden of om daar  een bijdrage aan 

tete leveren. Bovendien stuit de survey-feedback mooi aan bij  het planmatig werken aan de ontwikkeling 

vann de organisatie en bij  de wens dat samen met medewerkers te doen. Ten tweede spelen positieve 
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ervaringe nn met het eerst e projec t een rol . Terugkijken d op de eerst e survey-feedbac k concludere n 

verschillend ee betrokkene n dat die een impul s heeft gegeven in de richtin g vann een meer gezamenlijk e 

inzett  voor de ontwikkelin g van de stichtin g en dat de samenwerkin g pretti g is verlopen . Ten derd e 

speel tt  mij n betrokkenhei d bi j het projec t en de vraagstukke n die bi j de stichtin g leven een rol . Ik werk 

samenn met leidinggevende n een plan uit voor terugkoppelin g naar de locaties , ik ben aanwezi g op een 

conferentie ,, ik houd contac t en kom tussentijd s met een groep studente n op bezoek om een midda g 

mett  een aantal mensen van de stichtin g te praten over wat verandere n in de praktij k inhoud t Ten vierd e 

speel tt  een rol dat een jaar na het eerst e projec t de situati e bi j de stichtin g lijk t te zijn veranderd . Dat 

ideee leid t tot de behoeft e om opnieu w te bekijke n hoe mensen over de organisati e en het ontwikkelings -

proce ss denken , in de hoop dat verbeterin g zichtbaa r is . Naar mij n idee is niet te zeggen of de ene 

redenn belangrijke r is dan de andere . Ik denk eerder dat er sprak e is van onderling e samenhan g en dat 

dee combinati e van de vier redenen ervoo r zorg t dat het tweed e projec t start . 

GESPREKKE NN OVER DE ONTWIKKELINGE N 

Nett als in het eerste project voer ik een aantal gesprekken om mij nader te oriënteren op de 

situatiee bij Stichting Bollenstreek. Het doel van de tweede ronde gesprekken is om een beeld 

tee krijgen van de ontwikkeling die de stichting het laatste jaar heeft doorgemaakt en van de 

manierr waarop verschillende mensen bij de stichting die ontwikkeling ervaren. Daarnaast 

benn ik benieuwd hoe mensen over de tweede survey-feedback denken. In oktober voer ik 

gesprekkenn met de algemeen directeur, het hoofd Personeel en Organisatie, de divisiemanager 

Wonen,, de divisiemanager Dagbesteding, een clusterhoofd Wonen, een hoofd van een dag

centrum,, een coachend begeleider, een begeleider, de voorzitter van de ondernemingsraad en 

dee voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. 

Inn de gesprekken komt naar voren dat in het afgelopen jaar diverse verbeteringen hebben 

plaatsgevonden.. Iedereen die ik spreek is het daarover eens. Vorig jaar beschreef ik het beeld 

datt ontstond tijdens de oriëntatie aan de hand van vijf thema's. Deze thema's keren terug in de 

gesprekkenn die ik in het kader van het tweede project voer. Ook nu orden ik de informatie uit 

dee gesprekken aan de hand van vijf samenhangende thema's. Betere zorg is een nieuw thema. 

Dee personele situatie komt aan bod, maar minder expliciet. Voor (1) betere zorg, (2) sterker 

management,, (3) betere communicatie, (4) beter werken met werkplannen, en (5) meer 

gezamenlijkk werken beschrijf ik zowel de positieve ontwikkeling die mensen schetsen als de 

kanttekeningenn die worden geplaatst. 

Alss een van de belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar noemen mensen verdere 

verbeteringg van de zorg aan cliënten. Die is op tal van manieren merkbaar. Het wordt steeds beter 

mogelijkk om de zorg aan te laten sluiten op de wensen van cliënten. Bijvoorbeeld doordat de 

nieuwbouww gereed is en meer aan individuele woonwensen kan worden voldaan. Ook ontwikkelt 

dee methodische manier van werken zich verder, net als de bejegening van cliënten. Voor alle 

cliëntenn is een zorgplan gemaakt, de methodiek is verbeterd, en het zorgplanoverleg vindt 

frequenterr en meer gestructureerd plaats. Met name in de veranderde manier van zorg verlenen 

zienn medewerkers wat het resultaat is van de verbeteringen waaraan de afgelopen jaren is 

gewerkt.. Daarnaast is de kwaliteit van het personeel en de invalkrachten toegenomen, onder 
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meerr door opleiding en cursussen, en door betere werving. Een kanttekening is dat het 

methodischh werken veel papierwerk met zich meebrengt. Het managementteam vindt dat 

nogg onvoldoende wordt geschreven over de cliënten. De hoofden en begeleiders geven aan dat 

hett vaak moeilijk is om daar de tijd voor te vinden. De zorgplanmethodiek, het werken met 

werkplannenn en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg vragen veel tijd die ten koste gaat van 

dee beschikbare tijd om met cliënten te werken Een tweede kanttekening betreft de personele 

situatie.. Een aantal mensen geeft aan dat de begeleiding van het personeel in het ontwikkelings

process meer aandacht nodig heeft, net als de kwaliteit en kwantiteit van begeleiders. Zij vormen 

immerss een kritieke factor is in het bieden van vraaggerichte zorg. 

Eenn tweede belangrijke ontwikkeling is de versterking van het management. Die versterking 

heeftt vooral betrekking op de hoofden. Daarnaast is de samenstelling van het management

teamm veranderd. Een belangrijke verschil voor de hoofden is dat alle vacatures zijn vervuld 

enn dat twee hoofden zijn vertrokken voor wie de functie te zwaar was. Daardoor zijn vrijwel 

allee hoofden van de divisie Wonen nieuw. Deze nieuwe hoofden functioneren inmiddels steeds 

meerr als een team en volgens alle mensen die ik daarover spreek is er duidelijk sprake van 

eenn betere situatie. De beide divisiemanagers zijn ook nieuw en alle leden van management

teamm zijn positief over het functioneren van hun eigen team. Het managementteam en de 

hoofdenn werken gezamenlijk aan versterking van het leiderschap binnen Stichting 

Bollenstreek.. De taakverdeling van leden van het managementteam, hoofden, coachend 

begeleiderss en begeleiders is verduidelijkt, wat zowel volgens leidinggevenden als medewerkers 

helderheidd schept. Een eerste kanttekening bij versterking van het management is dat meer 

duidelijkheidd nodig is over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij de verschillende 

functiess horen. Een tweede is dat bij de divisie Dagbesteding de hoofden nog weinig als team 

opereren. . 

Inn alle gesprekken komt verbetering van de communicatie aan de orde. Daarbij gaat het 

zowell om structurele verbeteringen als om ontwikkeling van personen. Een structurele 

verbeteringg is dat de locaties van Stichting Bollenstreek inmiddels zijn aangesloten op een 

internn netwerk. Dat maakt niet alleen het uitwisselen van informatie makkelijker, maar ook 

hett opvragen van informatie. Via het netwerk kunnen teams onder meer de werkplannen van 

anderee teams bekijken. Een tweede structurele verbetering is dat er frequenter overleg plaats

vindt.. Het gaat dan om diverse overlegvormen, zoals teamoverleg en overleg tussen de coachend 

begeleiders.. Een derde structurele verbetering is dat er meer en beter verslag wordt gedaan 

vann overleg. Met name de leidinggevenden besteden meer aandacht aan duidelijke communicatie 

enn het maken van heldere afspraken. Een belangrijke kanttekening is dat vrijwel iedereen 

aangeeftt dat er sprake is van vooruitgang, maar dat aandacht voor meer en duidelijkere 

communicatiee nodig blijft. Een ander punt dat aandacht verdient is de communicatie tussen 

hett managementteam en de werkvloer. Het managementteam is bijvoorbeeld aan het begin 

vann het jaar voor het laatst bij de locaties op bezoek geweest. Toen was de indruk dat er meer 

dann voorheen sprake was van een echt gesprek over de werkplannen, maar dat gesprek is nog 

niett voortgezet. Inmiddels is het oktober en is het managementteam lang niet in beeld 

geweestt bij de begeleiders. 

Hett werken met werkplannen gaat beter dan een jaar geleden. Een groot verschil is dat nu 

opp lokaal niveau ook met werkplannen aan de slag is gegaan. De hoofden hebben daar een 
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belangrijkee bijdrage aan geleverd. In 1998 zorgden vooral de leden van het managementteam 

voorr uitvoering van de werkplannen voor de hele stichting en de divisies. De hoofden kwamen 

toenn niet toe aan het maken van werkplannen met hun teams. Begin 1999 heeft elk team een 

eigenn werkplan opgesteld dat in meer of mindere mate aansluit op het algemene werkplan. 

Hierdoorr raken de medewerkers bekend met het idee van planmatig werken aan verbeteringen. 

Dee integratie van verschillende verbeteractiviteiten krijgt daarmee steeds meer vorm. Net zoals 

dee leden van het managementteam zich verbinden aan bepaalde onderdelen uit het algemene 

werkplan,, zetten hoofden en medewerkers ook hun naam achter onderdelen uit de werk

plannenn voor de divisies en de locaties. Het nieuwe netwerk zorgt ervoor dat iedereen binnen 

dee stichting eenvoudig toegang heeft tot alle werkplannen. Dat draagt onder meer bij aan het 

zichtt op wat er op andere plaatsen binnen de stichting gebeurt en het kan bruikbaar zijn bij 

hett maken van het eigen werkplan. Een eerste kanttekening is dat met name medewerkers 

maarr ook hoofden aangeven dat de werkplannen, net als de zorgplannen en andere verbeter-

instrumenten,, veel papierwerk met zich meebrengen. Ten tweede kan de aansluiting tussen 

centralee en lokale werkplannen beter. Ten derde is het de leden van het managementteam nog 

niett gelukt om werkbezoeken af te leggen wat volgens een aantal mensen illustreert dat de top 

onvoldoendee aandacht heeft voor verbeterplannen die op de werkvloer worden ontwikkeld. 

Tenn slotte geven leidinggevenden en medewerkers aan dat er meer gezamenlijk wordt 

gewerktt aan het verbeteren van de zorg en de organisatie. Medewerkers dragen steeds meer 

bijj aan het ontwikkelingsproces. Daar wordt ruimte voor geboden en ook vragen de hoofden 

medewerkerss om hun bijdrage, onder meer door samen met medewerkers halfjaarplannen te 

bespreken.. Van veel werk dat de afgelopen jaren is verzet worden nu resultaten zichtbaar. 

Medee daardoor gaan leidinggevenden en medewerkers echt in gesprek over concrete invulling 

vann professionele zorg in plaats van dat leidinggevenden vertellen wat de plannen van het 

managementteamm inhouden. In het kader van meer gezamenlijk werken noemen mensen ook 

datt de samenwerking tussen de disciplines verbetert. Er vindt betere afstemming plaats tussen 

agoog,, arts, pedagoog, fysiotherapeut, coachend begeleiders, persoonlijk (loopbaan)begeleiders 

enn activiteitenbegeleiders over de zorg aan cliënten. Ook werken het managementteam en de 

hoofdenn meer als team en zij geven aan dat er meer openheid is en dat zij onderling alles 

kunnenn bespreken. Ten slotte komt in de meestee gesprekken aan de orde dat de sfeer het afgelopen 

jaarr sterk is verbeterd. Van een klaagcultuur, een negatieve stemming en gezeur is een omslag 

gemaaktt naar een kritisch-positieve instelling, hebben mensen het gevoel goed op weg te zijn 

enn geven mensen aan dat er een gevoel van eenheid begint te ontstaan. Ook heeft de nieuw

bouww een positieve impuls gegeven, want daarmee wordt zichtbaar invulling gegeven aan 

woonwensenn van individuele cliënten. Kanttekeningen zijn dat de bijdrage van medewerkers nog 

onvoldoendee wordt gevraagd en ondersteund, dat initiatief meer moet worden gestimuleerd, 

datt meer aandacht voor de werkvloer nodig is, dat het ontwikkelingsproces nog erg een proces 

vann de leidinggevenden is, dat de divisies Wonen en Dagbesteding te sterk van elkaar zijn 

gescheidenn en dat het wij-gevoel verder mag worden ontwikkeld. 

Dee meeste gesprekken eindig ik met de vraag of mensen verwachtingen hebben van het 

tweedee project. Vrijwel iedereen geeft aan te denken en te hopen dat de positieve ontwikkeling 

zichtbaarr wordt gemaakt. Sommige mensen zijn enthousiast en verwachten een redelijke 

verbeteringg te zien. Anderen verwachten een lichte verbetering en zeggen dat een begin is 
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gemaaktt  maar  dat er  nog wel veel moet gebeuren of dat de positieve ontwikkelin g nog vooral 

gevoelsmatigg is. Met name bij  leidinggevenden bemerk ik enige spanning over  de uitkomsten 

vann de tweede survey. Zi j  geven aan dat het eerste project een begrip is geworden binnen 

Stichtingg Bollenstreek waar  het afgelopen jaar  regelmatig naar  is verwezen, zowel door 

medewerkerss als door  leidinggevenden. De terugkoppeling van de uitkomsten leidde toen tot 

dee bewustwording of verduidelijkin g van een aantal problemen en er  is hard gewerkt aan 

verbetering.. De vraag is nu wat het resultaat is van die inspanningen. 

Opnieuww verlopen de gesprekken goed en krij g ik een beeld ven de diverse manieren waarop mensen 

vanuitt  verschillende posities naar  de ontwikkelingen m het afgelopen jaar  kijken, tedereen die ik 

spreekk geeft aan dat er  vooruitgang heeft plaatsgevonden, wat mijn enthousiasme voor  het tweede 

projectt  vergroot, ik was al enthousiast over  de mogelijkheid een tweede survey-feedback uit te voeren. 

Dee gesprekken voegen daar  een gevoel van spanning aan toe. omdat ik hoop dat de vooruitgang die 

mensenn beschrijven ook zichtbaar  wordt in de resultaten. Dok mij  lijk t het geweldig als blijk t dat de 

survey-feedbackk in positieve zin heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de stichting. Het 

deell  van de methodiek is immers om ondersteuning te bieden bij  het realiseren van verbetering in een 

organisatie. . 

Inn de gesprekken komen dezelfde thema's naar  voren wat aangeeft dat mensen het redelijk eens zijn 

overr  de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Opvattend is dat het managementteam voorst op meta-

niveauu naar  de vooruitgang en de resultaten van het uHgezefle beleid kijk t De hoofden leggen meer 

hett  accent op hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de teams, Begeleiders richten zich vooral 

opp de veranderingen in  manier  van zorgverlentng aan ctecüénten. Alle mensen die tk spreek zijn in 

meerr  of mindere mate positief en plaatsen tegelijk kritische kanttekeningen bij  de vooruitgang die zij 

beschrijven.. Zo ontstaat naar  mijn idee een genuanceerd beeld van de situatie bij  Stichting 

Bollenstreekk een jaar  na het eerste project. 

Hett  beeld dat ontstaat is vooral gebaseerd op gesprekken met leidinggevenden. Ik spreek vooral met 

leidinggevenden,, omdat de survey in belangrijke mate gaat over  de aanpak en sturing van veranderingen. 

Leidinggevendenn spelen daar  een centrale rol in. dus in die zin kan ik mijn keuze verantwoorden. 

Bovendienn 'spreek' ik medewerkers 'uitgebreid' als zij  de vragenlijst invullen. De eerder  ontstane twijfe l 

overr  de sterke gerichtheid op leidinggevenden doet mij  nu overwegen of ik tijdens de beeldvorming 

wett  voldoende aandacht besteed aan medewerkers.. Ik spreek inmiddels wel een aantal medewerkers en 

iemandd van de ondernemingsraad, maar  moet ik niet met meer  mensen spreken die kunnen aangeven 

watt  er  op 'de werkvloer' leeft? Is heleen idee om tijdens de oriëntatie een dag of dagdeel mee te lopen 

mett  een aantal medewerkers? Ik overwoog eerder  om 'stage' te lopen. Welke inzichten zou een korte 

stagee opleveren? Misschien is het mogelijk om in de laatste case de oriëntatie zodanig uit te breiden 

datt  ik kennismaak met een bredere vertegenwoordiging van de organisatie. Ik moet dan wet overwegen 

off  dat kan binnen deze aanpak van de survey-feedback. 
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9 - 99 STAND VA N ZAKE N EEN JAA R LATER 

Inn deze paragraaf bespreek ik de resultaten van de vragenlijst 'Veranderen bij Stichting 

Bollenstreek:: de situatie een jaar later'. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen 

uitt de vragenlijst, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van verschillende 

betrokkenen.. Daarna interpreteer ik deze resultaten waarbij ik vooral inga op de verschillen 

inn vergelijking met de eerste afname. Ook schets ik kort de veranderingen in de aanpak van 

hett organisatie-ontwikkelingsproces en leg ik een relatie met de geboekte vooruitgang. 

Dee introductie en afname van de tweede vragenlijst bij Stichting Bollenstreek en de terug

koppelingg van de resultaten verlopen op dezelfde manier als in het eerste project (zie § 9.6 

enn § 9.10). De respons is vijfenzestig procent en alle locaties zijn vertegenwoordigd, net als bij 

dee eerste survey. Bij leidinggevenden is de respons hoger. Alle leden van het managementteam 

enn vrijwel alle hoofden vullen de vragenlijst in. De aanpassing van de terminologie in de vragen

lijstt aan de situatie bij Stichting Bollenstreek is beschreven in paragraaf 9.5. In de tweede vragen

lijstt is een aantal extra stellingen opgenomen, onder meer over taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden.. De resultaten van deze extra stellingen laat ik hier buiten beschouwing, omdat 

hett in deze paragraaf gaat om vergelijking van de resultaten van de eerste en tweede survey. 

Oordele nn over stellinge n in de vragenlijs t 
Dee oordelen over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat in figuur 9.4. De figuur laat 

zienn hoe mensen naar de stichting en het organisatie-ontwikkelingsproces kijken. In deze figuur 

staann de resultaten van beide surveys, waardoor het mogelijk is vast te stellen of er sprake is 

vann verschillen. Voor alle aspecten van de stichting en de invoering van de veranderingen is 

weergegevenn in welke mate deze erg positief, positief, negatief of erg negatief worden beoordeeld. 

Dee figuur geeft de algemene resultaten weer, dat wil zeggen de oordelen van het manage

mentteam,, de hoofden, de begeleiders en de andere medewerkers. Later in deze paragraaf 

komenn verschillen in resultaten van deze groepen aan de orde. 

Dee figuur Iaat zien dat alle aspecten positiever worden beoordeeld dan een jaar geleden. 

Dee zes aspecten die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek als organisatie worden door 

meerr dan de helft van de mensen positief beoordeeld. Het percentage positieve oordelen is 

bijj vier van deze aspecten toegenomen met tien tot vijfentwintig procent. In 1998 had ruim 

dee helft van de mensen een helder beeld van de doelen en strategie van de stichting. Een jaar 

laterr heeft tachtig procent dat. In 1998 vond ongeveer vijfenvijftig procent de structuur van de 

stichtingg bureaucratisch, in 1999 vindt iets minder dan de helft dat. Het percentage positieve 

oordelenn over de cultuur en het leidinggeven is toegenomen van zestig naar tachtig procent. 

Hett percentage positieve oordelen over het werken met zorgplannen is toegenomen van vijf

envijftigg naar tachtig procent. Over het werk bij Stichting Bollenstreek was zeventig procent 

positieff en nu is dat tachtig procent. De beoordeling van de onderlinge verhoudingen is vrijwel 

gelijkk gebleven, ongeveer vijfenvijftig procent oordeelt positief over dat aspect. 

Inn 1998 werden alle acht aspecten die betrekking hebben op de aanpak van het ontwikkelings

process bij Stichting Bollenstreek door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. 

Inn 1999 zijn er nog twee aspecten waarover meer dan de helft van de mensen negatief oordeelt. 

Nietteminn is bij deze aspecten het percentage negatieve oordelen afgenomen. Bij de andere 
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Figuu rr  9.4 Oordele n over aspecte n van Stichtin g Bollenstree k en het organisatie-ontwikkelingsproce s 

inn 1998 en 1999 

N.B.. Voor elk aspec t geef t de bovenst e bal k de situati e in 1998 weer en de onderst e balk de situati e 

inn 1999. De grijstinte n geven de erg negatieve , negatieve , positiev e en erg positiev e oordele n weer . 

zess aspecten zorgt een afname van het aantal negatieve oordelen van tien tot vijfentwintig 

procentt ervoor dat nu meer dan de helft van de mensen positief oordeelt over die aspecten. 

Inn 1998 had zestig procent van de mensen geen duidelijk beeld van de doelen en aanpak van 

hett organisatie-ontwikkelingsproces. Een jaar later heeft vijfenvijftig procent daar wel een 

duidelijkk beeld van. In 1998 bekritiseerde ruim de helft van de mensen de invoering van de zorg

planmethodiek,, in 1999 oordeelt meer dan vijfenvijftig procent van de mensen daar positief over. 

Inn 1998 gaf tachtig procent aan dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen binnen en 

tussenn teams, een jaar later vindt zeventig procent dat. Het percentage negatieve oordelen over 

hett tijdsverloop neemt af van bijna vijfentachtig procent tot zeventig procent. Bijna zestig procent 

vann de mensen was in 1998 negatief over de informatievoorziening. Een jaar later oordeelt 

vijfenvijftigg procent daar positief over. In 1998 gaf vijfenzestig procent aan niet tevreden te zijn 

overr het creëren van betrokkenheid, in 1999 is iets meer dan de helft van de mensen daar wel 

tevredenn over. De kritiek die zeventig procent in 1998 had op de rol van het managementteam 

iss afgenomen, een jaar later oordeelt ruim de helft van de mensen positief over het management

team.. Ruim de helft van de mensen was in 1998 negatief over de rol van de hoofden. In 1999 is 

meerr dan vijfenvijftig procent positief over de rol van de hoofden. De beoordeling van de twee 
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aspectenn die weergeven hoe mensen het organisatie-ontwikkelingsproces beleven blijft vrijwel 

gelijk.. Ruim driekwart van de mensen stond en staat positief ten opzichte van de uitkomst 

vann de veranderingen. In 1998 steunde eveneens driekwart van de mensen het ontwikkelings

process en wilde zich ervoor inzetten. Een jaar later is dat tachtig procent. 

Antwoorde nn op de open vrage n 
Inn de vragenlijst 'Veranderen bij Stichting Bollenstreek: de situatie een jaar later' worden drie 

openn vragen gesteld. De eerste vraag is 'Wat maakt het volgens u moeilijk om de veranderingen bij 

Stichtingg Bollenstreek te realiseren?' Deze vraag is hetzelfde als in de eerste vragenlijst. In totaal 

noemenn mensen 271 belemmeringen bij de invoering van veranderingen. De tweede vraag is 

'Watt gaat volgens u goed bij het invoeren van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek?' 

Dezee aanpassing van de vraag naar succesvoorwaarden is bedoeld om verbeteringen en successen 

inn kaart te brengen. De antwoorden zijn te zien als factoren die het ontwikkelingsproces bevorderen. 

Inn totaal noemen mensen 192 bevorderende factoren. De derde vraag is 'Wat heeft u in het 

afgelopenn jaar bijgedragen aan het realiseren van de veranderingen?' Met deze vraag wordt in 

beeldd gebracht hoe mensen hun eigen inbreng in het ontwikkelingsproces zien. In totaal noe

menn mensen 233 manieren waarop zij het afgelopen jaar invulling hebben geven aan de ver

anderingen.. De antwoorden op de open vragen zijn gecategoriseerd. Tabel 9.8, 9.9 en 9.10 

B e l e m m e r e n d ee facto r Voorbeelde n 
%% va n de 

antwoorde n n 

Aanpa kk en inhou d van Er word t teveel aan planne n gewerk t zonde r dat word t nagedach t over inbeddin g in de praktij k 23Ï 
dee veranderinge n Verschille n tusse n de locatie s vragen om een specifiek e aanpak , maar de method e is overa l gelij k 

Err  is geen samenhangend e visie , verschillend e actie s lijke n elkaar tegen te spreke n 

Hogee temp o Tijdgebre k bi j alle disciplines , ieder e week of maand komt er ongemerk t weer een taak bi j 18% 
Weini gg tij d en hog e eise n 
Energi ee en aandach t voo r veranderinge n is veel gevraag d voo r mense n met een dru k programm a 

Slecht ee communicati e Moeizaa m lopend e informatie - en communicatietrajecte n 11X 
enn informati e Medewerker s worde n vaak te laat en onvoldoend e geïnformeer d ove r veranderinge n 

Veranderinge nn binne n semimural e gedeelt e worde n onvoldoend e bekendgemaak t binne n muraa l 

Gebre kk aan eenhei d Mense n richte n zic h erg op hu n eige n voorzienin g en nie t op Stichtin g Bollenstree k als gehee l 1IX 
enn motivati e Nog onvoldoend e samenwerkin g tusse n de verschillend e discipline s 

Dee motivati e op te brenge n om wee r te gaan verandere n 

Personel ee situati e Minimal e personeelsbezettin g maak t dat j e weini g tij d heb t voo r zorgplanne n en extr a dinge n 10% 
Tee weini g vakbekwam e mense n 
Moeilij kk om (goede ) begeleider s te vinde n 

Hangg naar vroege r Mense n wille n graa g alle s bi j het oud e houden , voo r hen staa t vraaggerich t werke n ver weg 10X 
Combinati ee van oud e leiderschapsstij l en starr e houdin g van sommig e begeleider s 
Sommig ee mense n zij n ban g hun functi e en verworve n rechte n te verlieze n 

Roll  leidinggevende n Managementtea m en hoofde n wete n nie t wat er op de werkvloe r speel t 10% 
Hoofde nn zij n nog onvoldoend e de verbindend e schake l tusse n managementtea m en werkvloe r 
Err  word t tevee l van bovena f gestuurd , de werkvloe r heef t de opdrachte n ui t te voere n 

Tabell  9.8 Belemmerend e factore n bij het realisere n van de veranderinge n bij Stichtin g Bollenstree k 
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gevenn de categorieën weer met telkens drie typerende voorbeelden. Ook staat aangegeven 

hoeveell procent van de antwoorden op de open vragen is ingedeeld in de verschillende catego

rieën.. De restcategorieën met minder dan tien procent van de antwoorden staan niet vermeld. 

Tabell 9.8 laat zien dat de meeste belemmeringen die mensen noemen kunnen worden 

ingedeeldd in dezelfde categorieën als in tabel 9.2. De percentages van de antwoorden die in een 

categoriee zijn ingedeeld verschillen, maar deze verschillen zijn betrekkelijk klein. De formulering 

vann de antwoorden verschilt, maar de strekking is in belangrijke mate vergelijkbaar. Het lijkt 

mijj dat de tabel geen verder toelichting behoeft, behalve voor de nieuwe categorie 'gebrek aan 

eenheidd en motivatie'. In deze categorie zijn antwoorden ingedeeld die gaan over de verschillen in 

cultuurr en werkwijze binnen de stichting, over sterke gerichtheid van personen of teams op 

hunn eigen situatie en over onvoldoende gezamenlijk werken aan het ontwikkelingsproces. Ook 

zijnn antwoorden ingedeeld die gaan over gebrek aan motivatie of inzet voor de veranderingen. 

Dee categorie 'onvoldoende aandacht voor medewerkers' uit tabel 9.2 keert niet terug in deze tabel. 

Tabell 9.9 laat zien dat ruim dertig procent van de antwoorden op de vraag wat er goed 

gaatt bij de invoering van veranderingen te maken heeft met het in de praktijk brengen van 

vraaggerichtt werken. In veel antwoorden wordt aangegeven dat het steeds beter mogelijk 

wordtt om aan de wensen van individuele cliënten te voldoen. De stap daarvoor, het in kaart 

brengenn van individuele wensen, noemen mensen eveneens. Bij goede zorg verlenen gaat het 

omm antwoorden die te maken hebben met de zorgplannen. Daarbij geven mensen aan dat het 

werkenn met zorgplannen goed gaat en dat de kwaliteit van de plannen toeneemt. Ook zijn bij 

dezee categorie antwoorden ingedeeld die gaan over andere bejegening van cliënten, betere 

inspraakk van cliënten en het beter betrekken van de familie en verwanten. 

Bevorderend ee facto r Voorbeelde n 

%% va n d e 

an twoorde n n 

Meerr  aandach t voo r Stichtin g Bollenstree k word t een echte cliëntgericht e instellin g 
cliënten ,, goede zorg Er word t meer en beter naar individuel e wense n van individuel e persone n geluister d 

Informati ee over cliënte n is veel beter opgeschreve n en teru g te vinde n 

32% % 

Beter ee communicati e Beter e communicati e tusse n groepe n en het managemen t 
enn overle g Het overle g tusse n hoofd , coachen d begeleider s en medewerker s 

Err  zijn discussie s mogelijk , open houdin g van leidinggevende n 

28* * 

Inzett  voor veranderingen , 
betrokkenhei d d 

Dee inzet van de meest e mense n bi j het aanpakke n van veranderinge n 
Betrokkenhei dd en gemeenschappelijkhei d nemen toe doorda t veranderinge n concree t worde n 
lederee nn binne n de voorzienin g staat achte r de veranderinge n 

m m 

Beterr  leidinggeve n Managemen t (voora l middenkader ) word t steed s krachtiger , durf t meer positi e in te nemen 
Dee bereidhei d van het managementtea m om alle discipline s te betrekke n en te luistere n 
Goedee begeleidin g bi j de ontwikkelin g van teams en nieuw e mense n 

10% % 

Verbeterin gg van het werk Hett  werk word t interessante r 
Medewerker ss zien voordele n van professionele r werken , hun beroep word t duidelij k 
Err  is meer aandach t voor loopbaanbegeleidin g en ontwikkelin g 

10% % 

Tabe ll  9.9 Bevorderend e factore n bi j d e invoerin g va n d e verander inge n bi j Stichtin g Bol lenstree k 
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Eige nn bijdrag e Voorbeelde n 
%% van de 

antwoorde n n 

Vraaggerich tt  werken in Werken met de herzien e zorgplanmethod e 285! 
dee praktij k brenge n Probere n om de dagelijks e zor g aan bewoner s te biede n volgen s de zorgplanne n 

Ikk  heb een aanta l initiatieve n genome n om cliënte n in de wij k te late n wone n 

Ideeënn leveren , kritisc h Nadenke n over wat j e zelf met de veranderinge n kun t doen 26% 
meedenken ,, scholin g Probere n mee te gaan en mee te denke n met de veranderinge n 

Collega' ss  bewus t make n van hun manie r van omgaa n met cliënte n en met elkaa r 

Deelnam ee aan commissie , Deelnam e aan de commissi e gezinsvervangend e tehuize n en nieuw e woonvorme n 19% 
werkgroe pp of projec t Hard meegewerk t aan de opzet van een nieuw e indelin g van cliënten - en activiteitengroepe n 

Deelnam ee aan het projec t 'respectvoll e bejegening ' 

Voorwaarde nn scheppen , Facilitere n en mense n helpe n de veranderinge n te ondersteune n 14% 
ondersteune nn Probee r doele n zovee l mogelij k te vertale n naar de werkvloe r 

Collega' ss  voordele n late n ervare n doo r coachin g 

Enthousiasm ee creëre n Constan t positiev e veranderinge n bi j collega' s onde r de aandach t brenge n 12% 
Ikk ben groo t voorstande r van de veranderinge n en draa g dat uit 
Hett  belan g van de veranderinge n uitlegge n om medewerker s te motivere n en enthousias t te make n 

Tabell  9.10 Eigen bijdrag e aan de realisati e van de veranderinge n bi j Stichtin g Bollenstree k 

Bijnaa dertig procent van de antwoorden gaat over betere communicatie en overleg. Bij 

beteree communicatie noemen mensen betere communicatie tussen de hoofden en de mede

werkers,, tussen het managementteam en de medewerkers, beter naar elkaar luisteren en betere 

informatiee over wat zich binnen Stichting Bollenstreek afspeelt. De antwoorden die over het 

overlegg binnen de stichting gaan zijn positief over de frequentie van het overleg en over de 

kwaliteitt van het overleg. Ook noemen mensen dat er meer en beter wordt geluisterd naar de 

werkvloer.. Ten slotte zijn bij deze categorie antwoorden ingedeeld die gaan over meer dui

delijkheidd over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Ruimm vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie 'inzet voor veranderingen 

enn betrokkenheid'. Bij inzet noemen mensen de inzet van personen of de inzet van iedereen 

voorr het organisatie-ontwikkelingsproces. Antwoorden die gaan over betrokkenheid, grotere 

betrokkenheidd en enthousiasme voor de veranderingen zijn ook bij deze categorie ingedeeld. 

Tienn procent van de antwoorden gaat over beter leidinggeven. In deze categorie zijn ant

woordenn ingedeeld die expliciet over het managementteam en de hoofden gaan. Mensen 

gevenn aan dat het management kwalitatief is verbeterd, dat het managementteam en de hoofden 

meerr aandacht hebben voor medewerkers, dat leidinggevenden energie steken in het creëren 

vann betrokkenheid en dat het vertrouwen in het management toeneemt. 

Tienn procent van de antwoorden gaat over verbetering van het werk. De antwoorden in 

dezee categorie gaan over interessanter werk, professioneler werken, aandacht voor ontwikkeling 

enn begeleiding van medewerkers, meer teamwerk en betere samenwerking. 

Tabell 9.10 laat zien dat bijna dertig procent van de antwoorden op de vraag naar de eigen 

bijdragee van mensen gaat over het in de praktijk brengen van vraaggericht werken. In veel 

vann de antwoorden komt het werken met zorgplannen voor of geven mensen aan dat zij zich 

richtenn op wensen en mogelijkheden van de cliënten. Ook zijn bij deze categorie antwoorden 
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ingedeeldd die gaan over het uitvoeren van (eigen) initiatieven gericht op het bieden van vraag

gerichtee zorg. Verder geeft een aantal mensen in meer algemene zin aan zich te hebben ingezet 

voorr het realiseren van veranderingen. 

Ruimm een kwart van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie 'ideeën leveren en kritisch 

meedenken'.. Veel van deze antwoorden gaan over het uitwisselen van ideeën en gedachten 

overr de veranderingen. Soms wordt specifiek genoemd dat een bijdrage is geleverd aan het 

werkplann voor 1999. Ook geven mensen aan dat zij eerst dingen hebben uitgeprobeerd en zich 

pass daarna een oordeel hebben gevormd of dat zij zich hebben opengesteld voor de veranderingen. 

Bijj kritisch meedenken gaat het om meedenken over het werk, over het beleid van de stichting, 

overr de eigen functie en die van anderen. Ten slotte zijn bij deze categorie antwoorden ingedeeld 

diee gaan over scholing en ontwikkeling in het kader van de veranderingen, zoals het afronden 

vann een opleiding, het lezen van alle relevante (beleids)stukken en het volgen van een cursus. 

Bijnaa twintig procent van de antwoorden gaat over de deelname aan een commissie, werk

groepp of project in het afgelopen jaar. Met deze deelname is een bijdrage geleverd aan diverse 

activiteitenn die in het kader van het ontwikkelingsproces lopen. Meestal gaat het dan om het 

uitwerkenn van een concrete opdracht, bijvoorbeeld het vormgeven van de informatie-uitwisseling 

tussenn de dagcentra. 

Bijnaa vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie Voorwaarden creëren 

enn ondersteunen'. De meeste van deze antwoorden zijn afkomstig van hoofden en coachend 

begeleiderss die onder meer aangeven dat zij de veranderingen concretiseren voor medewerkers, 

gesprekkenn voeren, werken aan teambuilding en de grote lijn zichtbaar maken. 

Tenn slotte gaat ruim tien procent van de antwoorden over het creëren van enthousiasme 

voorr de veranderingen. Zowel leidinggevenden als medewerkers geven aan dat zij proberen 

omm te laten zien waarom de veranderingen goed zijn, dat zij mensen proberen te motiveren 

enn te stimuleren, en dat zij hun betrokkenheid en inzet proberen over te dragen op anderen. 

Perspectieve nn van managementteam , hoofde n en begeleider s 
Inn paragraaf 9.5 beschrijf ik dat het managementteam de strategische rol vervult in het organisatie

ontwikkelingsproces,, dat de hoofden de veranderingen invoeren en dat de medewerkers vooral 

dee rol van ontvangers vervullen. Die rolverdeling is in de periode van een jaar grotendeels 

gelijkk gebleven. Wel wijzigt de invulling van de rollen, met name bij de hoofden en de mede

werkers.. De positie van de hoofden in het ontwikkelingsproces is sterker geworden, doordat 

dee vacatures zijn vervult en door aandacht voor de ontwikkeling van het leidinggeven. 

Inn vergelijking met een jaar geleden leveren de hoofden een duidelijkere bijdrage aan de uit

voeringg van de algemene werkplannen. Bovendien hebben zij samen met hun teams eigen 

werkplannenn gemaakt, om zo op lokaal niveau aan verbeteringen te werken. Ook medewerkers 

leverenn een andere bijdrage dan een jaar geleden. Hun inbreng in het ontwikkelingsproces 

krijgtt voor een deel vorm in de lokale werkplannen. Mijns inziens is de meest duidelijke 

veranderingg in de rol van medewerkers dat zij steeds meer samen met de hoofden bepalen 

hoee veranderingen op lokaal niveau vorm krijgen. 

Tabell 9.11 bevat de scores van het managementteam, de hoofden en de medewerkers. 

Perr aspect uit de vragenlijst zijn de positieve scores uit 1998 en 1999 vermeld. Dat maakt 

voorr elke groep zichtbaar of deze positiever oordeelt over de onderwerpen dan een jaar geleden. 
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Ikk bespreek alleen de resultaten voor de groepen, resultaten van individuele respondenten 

wordenn niet vergeleken. 

Dee twee laatste kolommen van de tabel laten zien dat de verschillen in de oordelen van de 

driee groepen kleiner zijn geworden. In 1998 varieerden de grootste verschillen op de aspecten 

vann vijfentwintig tot vijfentachtig procent. In 1999 variëren de grootste verschillen van vijf 

tott vijftig procent. Bij vijftien van de zestien aspecten is er sprake van een afname die varieert 

vann vijf procent tot zeventig procent. In 1998 is het grootste verschil tussen het management

team,, de hoofden en de medewerkers gemiddeld vijfenvijftig procent. Een jaar later is dat 

gemiddeldee afgenomen tot dertig procent. 

Inn 1998 oordeelden de hoofden het meest positief over Stichting Bollenstreek als organisatie 

enn het managementteam het meest positief over het organisatie-ontwikkelingsproces. De 

medewerkerss oordeelden het minst positief over de organisatie en negatief over het ontwikkelings

proces.. In 1999 zijn de oordelen van het managementteam en de hoofden grotendeels vergelijk

baar.. De leidinggevenden oordelen erg positief over de organisatie en positief tot erg positief 

overr het ontwikkelingsproces. Medewerkers zijn positiever over de organisatie gaan denken 

enn hun overwegend negatieve beoordeling van het ontwikkelingsproces is veranderd in een 

overwegendd positieve beoordeling. 

Management -- Hoofde n Medewerker s Grootst e verschi l 

tea m m 

19988 1999 1990 1999 1998 1999 1998 1999 

Organisati e e 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Zorgplanne n n 

Werk k 

Verhoudinge n n 

Ontwikkelproce s s 

Doelenn en aanpak 

Zorgplanne n n 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn betrokkenhei d 

Roll  managementtea m 

Roll  hoofde n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

65% % 

100% % 

35% % 

35% % 

100% % 

65% % 

65% % 

100% % 

100% % 

65% % 

100% % 

100% % 

100% % 

0% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

80% % 

100% % 

80% % 

80% % 

60% % 

60% % 

60% % 

100% % 

100% % 

100% % 

60% % 

100% % 

100% % 

100% % 

85% % 

100% % 

100% % 

100% % 

85% % 

85% % 

65% % 

15% % 

0% % 

85% % 

50% % 

85% % 

85% % 

100% % 

100% % 

90% % 

90% % 

100% % 

100% % 

90% % 

75% % 

90% % 

65% % 

65% % 

65% % 

65% % 

65% % 

75% % 

65% % 

90% % 

90% % 

Tabell  9.11 Positiev e oordele n in 1998 en 1999 uitgesplits t naar managementteam , hoofde n en medewerker s 

N.B .. Wannee r het grootst e verschi l 25% procen t of m e e r bedraagt , is da t zwar t gemaakt . 

50%% 80% 

45%% 50% 

60%% 75% 

55%% 80% 

70%% 80% 

55%% 55% 

40%% 55% 

45%% 55% 

20%% 30% 

15%% 30% 

40%% 55% 

30%% 50% 

25%% 50% 

45%% 55% 

75%% 75% 

75%% 80% 

^ ^ || 20% 

BHH 20% 

|^HH 10% 

326 6 



Naderee beschouwing van de verschillen per aspect laat voor elke groep enkele opvallende 

scoress zien. In 1998 was het managementteam erg negatief over de cultuur en het leidinggeven 

binnenn Stichting Bollenstreek, over het werken met zorgplannen en over de rol van de hoofden 

inn het ontwikkelingsproces. Een jaar later beoordeelt het managementteam deze aspecten erg 

positieff tot positief. Het enthousiasme over de invoering van de zorgplannen is bij het 

managementteamm verminderd. Ook vindt in 1999 een deel van het managementteam dat het 

ontwikkelingsprocess leidt tot spanningen binnen en tussen voorzieningen. In 1998 vond het 

helee managementteam dat het ontwikkelingsproces niet tot spanningen leidde. Bij de hoofden 

vindtt een tegengestelde verandering plaats. In 1999 vindt tweederde van de hoofden dat het 

ontwikkelingsprocess niet leidt tot spanningen binnen en tussen voorzieningen, terwijl in 

19988 vrijwel alle hoofden vonden dat dat wel het geval was. In 1998 oordeelde alle hoofden 

negatieff over het tijdsverloop van het ontwikkelingsproces, terwijl in 1999 tweederde van de 

hoofdenn daar positief over oordeelt. Op drie aspecten zijn grote verschillen in de oordelen van 

medewerkerss zichtbaar. In 1998 gaf de helft van de medewerkers aan een helder beeld te hebben 

vann de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek. Een jaar later is dat tachtig procent. 

Ookk is in 1999 tachtig procent positief over het werken met zorgplannen, een jaar eerder was 

datt ruim de helft. Ten slotte neemt het percentage positieve oordelen over de rol van het 

managementteamm in het ontwikkelingsproces toe van vijfentwintig procent naar vijftig procent. 

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

beeldd te ontwikkelen van de situatie bij Stichting Bollenstreek een jaar na de eerste survey. 

Tweee vragen staan centraal bij het interpreteren: wat gaat er beter dan een jaar geleden en wat 

gaatt er minder goed? In de beantwoording van deze twee vragen integreer ik de oordelen over 

dee stellingen, de antwoorden op de open vragen en de verschillen tussen het management

team,, de hoofden en de medewerkers in de beoordeling van de aspecten uit de vragenlijst. 

Vervolgenss schets ik de veranderingen in de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces 

enn leg ik een relatie met de vooruitgang die uit de resultaten blijkt. 

WatWat gaat beter? 

Eenn eerste antwoord op de vraag wat er beter gaat is dat in vergelijking met een jaar geleden 

opp alle terreinen vooruitgang is geboekt. Mensen oordelen positiever over de organisatie en 

overr het ontwikkelingsproces. Bij dertien aspecten is er sprake van een duidelijk positievere 

beoordeling.. Bij drie aspecten is de iets positievere beoordeling te verwaarlozen. Nog maar 

tweee van de zestien aspecten worden door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. 

Dee antwoorden op de open vraag over wat er goed gaat bij de invoering van de veranderingen 

sluitenn aan bij de vooruitgang die zichtbaar is in oordelen over de stellingen. Bovendien 

gevenn veel mensen aan dat zij op diverse manieren een bijdrage leveren aan het realiseren van 

dee veranderingen. Kort gezegd is er in een periode van een jaar een flinke vooruitgang is 

geboekt.. Mensen zijn behoorlijk positief over de organisatie en de overwegend negatieve 

beoordelingg van het ontwikkelingsproces heeft plaatsgemaakt voor een overwegend positieve 

beoordeling. . 
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Driee aspecten die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek als organisatie worden 

beduidendd positiever beoordeeld dan een jaar geleden. Ten eerste zijn de doelen en strategie 

vann de stichting voor tachtig procent van de mensen helder. Dat betekent dat de meeste mensen 

wetenn dat Stichting Bollenstreek de vraag van individuele cliënten centraal stelt en hen een 

zoo normaal mogelijk leven probeert te bieden. Ook is voor de meeste mensen duidelijk hoe 

datt doel kan worden bereikt. Ten tweede is eveneens tachtig procent van de mensen positief 

overr het werken met de aangepaste zorgplanmethodiek en zijn de meeste antwoorden op de 

openn vraag naar wat er goed gaat ingedeeld in de categorie 'meer aandacht voor cliënten, 

goedee zorg'. Duidelijkheid van doelen en strategie, positieve oordelen over het werken met 

zorgplannenn en deze antwoorden op de open vraag naar bevorderende factoren geven naar 

mijnn idee aan dat Stichting Bollenstreek goed op weg is om het doel van de nieuwe organisatie 

inn de praktijk vorm te geven. Ten derde worden de cultuur en het leidinggeven beduidend 

positieverr beoordeeld. Ook over dit aspect is tachtig procent van de mensen positief. 

Dee bevorderende factor 'beter leidinggeven' sluit hierbij aan. Mensen geven bijvoorbeeld aan 

datt de leidinggevenden meer het nemen van initiatief aanmoedigen en dat zij meer aandacht 

bestedenn aan teamontwikkeling. De verbetering van het leidinggevenden heeft naar mijn idee te 

makenn met de nieuwe hoofden en met de aandacht die het managementteam en de hoofden 

hett afgelopen jaar hebben besteed aan het thema. 

Overr zes van de acht aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces oordeelt 

meerr dan de helft van de mensen in 1999 positief, terwijl een jaar geleden meer dan de helft 

vann de mensen negatief oordeelde over alle acht aspecten. Over spanningen en tijdsverloop 

wordtt in 1999 duidelijk minder negatief geoordeeld dan in 1998. Bij de andere aspecten is 

sprakee van een omslag van overwegend negatieve oordelen naar overwegend positieve. 

Eenn opvallend verschil is dat in 1999 bijna vijfenvijftig procent positief oordeelt over het 

managementteam,, terwijl een jaar daarvoor zeventig procent kritiek had op de rol van het 

team.. Een meerderheid van de mensen vindt nu dat de leden van het managementteam actief 

zijnn betrokken bij het ontwikkelingsproces, dat zij het proces beter sturen en begeleiden, en 

datt zij beter over de veranderingen communiceren. Mijns inziens hangt het positievere oordeel 

overr het creëren van betrokkenheid hier voor een deel mee samen. Het managementteam 

heeftt het afgelopen jaar in de aanpak van veranderingen de bijdrage van medewerkers een 

belangrijkee plaats gegeven. Ook de hoofden hebben veel aandacht besteed aan het creëren 

vann betrokkenheid, net als aan het verbeteren van de communicatie over de veranderingen. 

Antwoordenn op de open vraag naar wat er goed gaat ondersteunen dat beeld. Mensen geven 

aann dat zowel het managementteam als de hoofden beter communiceren en dat de informatie over 

hett ontwikkelingsproces duidelijker is. De vooruitgang die zichtbaar is in de beoordeling 

vann het ontwikkelingsproces is volgens mij een gevolg van de energie die het afgelopen jaar 

iss gestoken in het verbeteren van de aanpak van dat proces. Naast de positievere oordelen 

overr de stellingen in de vragenlijst is een zichtbaar gevolg in de organisatie dat veel mensen 

eenn bijdrage leveren aan de realisatie van verandering. 

Dee open vraag over wat mensen het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het realiseren 

vann de veranderingen levert veel antwoorden die gaan over het in de praktijk brengen van 

vraaggerichtt werken. De overige antwoorden laten zien dat mensen zich ook op andere 

manierenn inzetten voor het ontwikkelingsproces. Ideeën leveren, kritisch meedenken, scholing, 
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deelnamee aan een werkgroep of project, voorwaarden scheppen, veranderingen ondersteunen 

enn enthousiasme creëren dragen allemaal indirect bij aan het professionaliseren van de zorg 

enn de organisatie. Wanneer ik die eigen bijdragen samenneem met genoemde bevorderende 

factorenn als betere communicatie, inzet voor de veranderingen, meer betrokkenheid en beter 

leidinggevenn ondersteunt dat het beeld dat er hard wordt gewerkt om met alle betrokkenen 

invullingg te geven aan het ontwikkelingsproces. Het lijkt erop dat verbreding van het 

ontwikkelingsprocess steeds meer plaatsvindt. Werken aan verbetering is niet meer alleen iets 

waarr het managementteam zich mee bezighoudt, ook de hoofden en de medewerkers denken 

meee en brengen veranderingen in de praktijk. Die gedachte wordt ondersteund door de afname 

vann de verschillen in de oordelen van betrokkenen. 

Dee uitsplitsing van de oordelen van het managementteam, de hoofden en de medewerkers 

laatt zien dat de verschillen tussen deze groepen beduidend kleiner zijn geworden dan in 1998. 

Dee positieve oordelen over Stichting Bollenstreek als organisatie zijn in 1999 grotendeels 

vergelijkbaar.. Het managementteam en de hoofden zijn positiever over de stichting, maar 

gemiddeldd is het grootste verschil tussen de groepen niet meer vijftig procent, maar vijfentwintig 

procent.. Ook zijn de verschillen in de beoordeling van de aspecten het ontwikkelingsproces 

minderr groot. Gemiddeld was voor die aspecten het grootste verschil in 1998 vijfenzestig 

procent,, in 1999 is dat vijfendertig procent. De afname van de verschillen betekent naar mijn 

ideee dat het managementteam, de hoofden en de medewerkers een meer gezamenlijke kijk 

hebbenn gekregen op de organisatie en het ontwikkelingsproces. Die gezamenlijke kijk is mijns 

inzienss in belangrijke mate een gevolg van het meer gezamenlijk werken aan professionalisering 

vann de zorg en de organisatie. 

Opvallendd is onder meer de grotere overeenstemming over cultuur en leidinggeven, en 

overr de rol van de hoofdenn in het ontwikkelingsproces. De meningen over deze aspecten liepen 

inn 1998 sterk uiteen en zijn in 1999 grotendeels vergelijkbaar. Dat is met name het gevolg van 

eenn verandering in het oordeel van het managementteam dat nu positief is over de nieuwe 

hoofdenn en de ontwikkeling die leidinggevenden het afgelopen jaar doormaakten. Een andere 

opvallendee verandering in het oordeel van het managementteam is dat de meeste leden van 

hett team in 1999 positief zijn over het werken met zorgplannen. Inmiddels wordt overal bij 

Stichtingg Bollenstreek met de aangepaste zorgplanmethodiek gewerkt en daarover is het 

managementteamm tevreden. Twee opvallende scores van de hoofden zijn dat zij minder negatief 

zijnn over de spanningen binnen en tussen teams, en dat hun unanieme kritiek op tijdsverloop 

iss veranderd in een overwegend positief oordeel. Het positieve oordeel over het tijdsverloop kan 

betekenenn dat de hoofden inmiddels meer rust ervaren en overzicht hebben over de verschillende 

plannenn en activiteiten. De opvallende verschillen voor medewerkers zijn dat zij veel positiever 

oordelenn over de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek, over de cultuur en het leiding

geven,, over het werken met zorgplannen, over de rol van het managementteam in het 

ontwikkelingsprocess en over het creëren van betrokkenheid, zoals hierboven is toegelicht. 

Ondankss de afname van de verschillen blijft het volgens mij belangrijk om aandacht aan een 

aantall van deze verschillen te besteden. Het managementteam is onder meer unaniem positief 

overr informatievoorziening, terwijl iets minder dan de helft van de medewerkers daar negatief 

overr oordeelt. Het lijkt mij zinvol om de achtergrond van dat verschil te onderzoeken en om 

tee overwegen of verdere verbetering van de informatievoorziening mogelijk is. 

329 9 



WatWat is nog lastig? 

Hett antwoord op de vraag wat er minder goed gaat een jaar na het eerste project is kort 

enn duidelijk: niets. Geen van de aspecten die betrekking hebben op de organisatie of het 

ontwikkelingsprocess wordt negatiever beoordeeld, er worden minder belemmeringen genoemd 

bijj de open vraag daarover en de verschillen tussen de groepen zijn kleiner geworden. Dat wil 

niett zeggen dat er geen dingen beter kunnen. 

Eenn lastig thema blijft het tijdsverloop van het ontwikkelingsproces. Dit aspect wordt in 

19999 minder negatief beoordeeld dan in 1998, maar nog steeds vindt zeventig procent dat 

hett tempo van de veranderingen te hoog ligt. Ook bij de open vragen over belemmeringen 

noemenn veel mensen het hoge tempo van de veranderingen. Medewerkers geven aan dat er 

teveell verandert in te korte tijd, terwijl leidinggevenden dat niet (meer) vinden. Mijns 

inzienss is het verstandig om na te gaan waarom deze groepen verschillend denken over de 

hoeveelheidd en het tempo van de veranderingen. Ik denk dat dat zicht biedt op verbeterings

mogelijkheden.. Het kan ook zijn dat de combinatie van een hoge werkdruk en het leveren 

vann een bijdrage aan het ontwikkelingsproces blijven zorgen voor een negatief oordeel over 

hett tijdsverloop. Ook over spanningen oordeelt tweederde van de leidinggevenden positief 

enn zeventig procent van de medewerkers negatief. Een eerste stap in de nadere verkenning 

vann de achtergronden daarvan kan zijn om met medewerkers te bespreken om wat voor soort 

spanningenn het gaat en waardoor deze worden veroorzaakt. 

Aandachtt houden voor verbreding van het ontwikkelingsproces en voor de rol van leiding

gevendenn zijn twee punten die aandacht blijven vragen. Professionele zorgverlening vraagt 

eenn bijdrage van iedereen die bij de stichting werkt, net als het blijven verbeteren van de 

organisatie.. Het vergroten van de bijdrage van medewerkers aan de ontwikkeling van de 

organisatiee betekent onder meer dat er voldoende tijd moet zijn voor het schrijven over cliënten 

off het samen met de hoofden maken en uitvoeren van een eigen werkplan. Het scheppen van 

voorwaardenn voor de bijdrage van medewerkers en goede begeleiding van het gezamenlijk 

werkenn aan het ontwikkelingsproces helpen het percentage negatieve oordelen over de doelen 

enn aanpak van de veranderingen, de informatievoorziening en het creëren van draagvlak 

verderr te verminderen. Ook verwacht ik dat een verdere toename van de gezamenlijke 

inspanningenn van het managementteam, de hoofden én de medewerkers leidt tot meer over

eenstemmingg tussen deze groepen in hun oordelen over de organisatie en het ontwikkelings

proces.. Naast aandacht voor verdere verbreding is het ook belangrijk aandacht te houden 

voorr de rol van het managementteam en de hoofden in het ontwikkelingsproces. Het gaat 

dann om onderwerpen als sturing en begeleiding van veranderingen, het betrekken van 

medewerkers,, communicatie over veranderingen en het vertalen van plannen naar de dagelijkse 

praktijk.. Verdere versterking van het leidinggeven aan verandering sluit aan bij het streven 

omm een sterke organisatie neer te zetten die in staat is mee te gaan met de ontwikkelingen in 

dee zorgsector. 

VeranderingenVeranderingen in de aanpak en de verbeterde situatie 

Dee aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek karakteriseer ik 

inn paragraaf 9.5 als overwegend ontwerpmatig. Een jaar later is de aanpak niet fundamenteel 

veranderd,, maar wel zie ik een duidelijke verschuiving in de richting van de ontwikkel-
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benadering.. Die verschuiving heeft betrekking op de visie op organisaties, de methode en 

werkwijze,, de besturing, de vormgeving van de verandering en participatie. In 1998 werden deze 

kenmerkenn ingevuld volgens de ontwerpbenadering. In 1999 is er voor deze vijf kenmerken 

sprakee van een 'gemengde' invulling. 

Nett als in 1998 ziet het managementteam in 1999 Stichting Bollenstreek als een bron 

vann tekortkomingen. In de werkplannen zijn deze tekortkomingen geïdentificeerd en net 

alss voorgaande jaren wordt hard gewerkt aan verdere verbetering van de organisatie en 

professionaliseringg van de zorg. Echter, de kennis, het inzicht en de ervaring van medewerkers 

zijnn inmiddels een essentieel element geworden in het ontwikkelingsproces van de stichting. 

Steedss meer wordt samen met de medewerkers nagedacht over de veranderingen en vormgegeven 

aann de concrete invulling ervan in de dagelijkse praktijk. De methode en werkwijze zijn ook in 

19999 standaard en algemeen. De werkplannen en zorgplannen zijn de centrale instrumenten 

voorr het realiseren van de veranderingen. Binnen de hele stichting wordt planmatig gewerkt. 

Tegelijkk komt de lokale invulling en concretisering van de plannen steeds meer op gang en die 

zijnn deels afhankelijk van de situatie. Op de locaties spelen verschillende vraagstukken, vaak 

horendd bij specifieke groepen cliënten. Die vragen om een eigen oplossing. Ook wordt steeds vaker 

eenn speciale commissie of projectgroep gevormd om specifieke vragen en problemen op te lossen. 

Dee besturing van het ontwikkelingsproces is vooral in handen van de leden van het 

managementteam,, maar zij werken steeds meer samen met anderen. Hoofden, maar ook 

medewerkerss nemen initiatieven om op lokaal niveau verbeteringen te realiseren. 

Coördinatiee van lokale activiteiten, maar ook van activiteiten van commissies en werkgroepen 

gebeurtt vaak door anderen dan leden van het managementteam. De vormgeving van de 

veranderingenn wordt steeds meer een gezamenlijke activiteit, zeker als het gaat om concrete 

invullingg van de zorgplannen en de werkplannen op de locaties. Commissies en projectgroepen 

diee bezig zijn met het maken en uitwerken van plannen bestaan meestal uit zowel leiding

gevendenn als medewerkers. 

Medewerkerss participeren steeds meer in het ontwikkelingsproces. Het managementteam 

heeftt net als in 1998 een centrale rol, maar deelt deze inmiddels met de hoofden. De hoofden 

gevenn invulling aan hun eigen taken en verantwoordelijkheden en werken samen met hun 

teamss aan lokale verbetering en realisatie van de veranderingen. Ook hebben de commissies en 

projectgroepenn eigen opdrachten en zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Het 

besprekenn van de resultaten van de eerste vragenlijst in de teams, het maken van eigen werk

plannenn en het deelnemen van medewerkers aan commissies en projectgroepen zijn voor

beeldenn van participatie en het meer gezamenlijk werken aan het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Doorr de verschuiving in de richting van de ontwikkelbenadering kom ik tot een andere 

karakteriseringg van de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces bij Stichting 

Bollenstreek.. Voor vijf van de tien kenmerken die ik karakteriseerde als behorend bij een 

ontwerpbenaderingg (zie tabel 9.5) neem ik nu een tussenpositie in. In totaal karakteriseer ik 

driee kenmerken als ingevuld volgens de ontwerpbenadering, één volgens de ontwikkel

benaderingg en voor zes kom ik uit op een tussenpositie. De overwegend ontwerpmatige aanpak 

vann het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek is mijns inziens veranderd in een aanpak 

diee ongeveer in gelijke mate kenmerken bevat van de ontwerpbenadering en de ontwikkel

benadering.. Deze verschuiving gaat gepaard met een verandering van de effectiviteit van het 
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ontwikkelingsproces.. In 1998 oordeelde 35% positief over de aspecten uit de vragenlijst die 

betrekkingg hebben op de aanpak van het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek. 

Inn 1999 is de verdeling van positieve en negatieve oordelen ongeveer gelijk. Dan oordeelt 2% 

ergg positief over het ontwikkelingsproces, 46% positief, 46% negatief en 6% erg negatief. 

Dee toename van de proceseffectiviteit is naar mijn idee het gevolg van een complex van 

factoren.. In algemene zin kan de vooruitgang worden toegeschreven aan de inspanningen die 

hett managementteam, de hoofden en de medewerkers gezamenlijk het afgelopen jaar hebben 

geleverd.. Er is veel energie gestoken in verbetering van het management, van de communicatie, 

vann het planmatig werken aan de zorg en de organisatie, en van het meer samen werken aan de 

organisatie-ontwikkeling.. De uitkomsten van de vragenlijst laten zien dat op al deze terreinen 

verbeteringg is gerealiseerd. Naar mijn idee betekent dat dat de investering zich terugverdient. 

Ookk heeft de survey-feedback een bijdrage geleverd aan de verbeteringen, maar in welke 

matee is niet vast te stellen. Wel denk ik dat de wijze van terugkoppeling van de resultaten van de 

eerstee survey en de manier waarop aan verbeteringen is gewerkt te zien zijn als voorbeelden 

vann de verschuiving in de richting van de ontwikkelbenadering. Een belangrijk kenmerk van 

eenn ontwikkelaanpak is dat mensen gezamenlijk aan verandering werken. De resultaten van 

dee tweede survey-feedback suggereren dat het meer gezamenlijk werken aan het ontwikkelings

process bij Stichting Bollenstreek heeft geleid tot een verhoging van de proceseffectiviteit. 

AANPA KK VA N DE TWEEDE SURVEY-FEEDBAC K EN 
AFRONDIN GG VA N DE SAMENWERKIN G 

Dee tweede survey-feedback is op dezelfde wijze aangepakt als de eerste. In 1998 werden de 

vijff stappen allemaal ingevuld. Verschillende betrokkenen gaven aan tevreden te zijn over de 

manierr van werken met de vragenlijst. Zelf was ik ook tevreden over invulling van de stappen 

bijj Stichting Bollenstreek. Daarom wordt besloten om in 1999 dezelfde aanpak te volgen (zie 

§§ 9.6 en § 9.7). De invulling van de vijf stappen is in 1999 grotendeels vergelijkbaar en wordt 

hierr niet nader toegelicht. Wel bespreek ik vier verschillen ten opzichte van de eerste survey-

feedback. . 

Tenn eerste wordt voor de survey-feedback in 1999 een derde doel geformuleerd. Doordat 

err voor de tweede keer op dezelfde manier met de vragenlijst wordt gewerkt, is het mogelijk 

omm de resultaten te vergelijken. Aangezien mensen aangeven dat het beter gaat wordt het 

nieuwee doel Vaststellen op welke punten verbetering is geboekt ten opzichte van een jaar 

geleden'.. Het is verleidelijk om alle aandacht te richten op de verschillen ten opzichte van het 

eerstee jaar. Daarom wordt op een aantal momenten aan de orde gesteld dat de twee andere doelen 

evenn belangrijk zijn. De situatie in 1999 moet ook op zichzelf worden beoordeeld en vormt 

waarschijnlijkk aanleiding voor (verdere) verbetering. In de bespreking van het plan voor het 

tweedee project met het managementteam en de hoofden, tijdens de bespreking van de resultaten 

mett alle leidinggevenden en in de rapportage komt niet alleen de vooruitgang aan de orde, 

maarr ook staan wij stil bij de vraagstukken van dat moment en bij verbetermogelijkheden. 

Tenn tweede is een aantal extra stellingen opgenomen in de vragenlijst 'Veranderen bij 

Stichtingg Bollenstreek: de situatie na een jaar' en zijn de open vragen gedeeltelijk aangepast. 

Aann de leidinggevenden is gevraagd of zij stellingen aan de vragenlijst wilden toevoegen. Het 
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verhelderenn van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is een van de thema's 

waarr het afgelopen jaar veel aandacht aan is besteed. Daarom wordt een aantal stellingen 

overr dat thema opgenomen in de tweede vragenlijst. De resultaten daarvan zijn niet vermeld 

inn dit hoofdstuk, omdat vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Wel zijn die resultaten aan de 

organisatiee gerapporteerd en hebben mensen aangegeven die informatie te kunnen gebruiken. 

Opp deze manier is met het tweede project opnieuw goede aansluiting op de situatie bij 

Stichtingg Bollenstreek bereikt. Goede aansluiting op de situatie was eveneens de reden om de 

openn vragen gedeeltelijk aan te passen. De vraag naar succesvoorwaarden werd gewijzigd in 

dee vraag wat er goed gaat bij de invoering van de veranderingen en er is een vraag toegevoegd 

naarr de eigen bijdrage van mensen aan de veranderingen. Het uittypen en ordenen van 

opmerkingenn over wat er goed gaat en waar de inbreng van leidinggevenden en medewerkers 

uitt bestaat, maakt tastbaar wat de positieve omslag inhoudt die de meeste mensen ervaren. 

Tenn derde wordt de terugkoppeling naar de teams anders voorbereid. In 1998 werd een 

voorbereidingsgroepp gevormd die een viertal vragen formuleerde om structuur aan te brengen 

inn de bespreking van de resultaten met de medewerkers. Dat werkte goed en bood de hoofden 

houvastt in de speciale teamvergaderingen. Bovendien konden daardoor de verslagen van de 

teamss gemakkelijk worden vergeleken en samengevat. Een jaar later wordt niet voor een algemene 

aanpakk gekozen. Op basis van de bespreking van de resultaten met de leidinggevenden in de 

derdee stap, de schriftelijke rapportage en de eerdere ervaringen met de methodiek gaat elk 

hoofdd zelf aan de slag met zijn team. De divisiemanagers spreken met hun hoofden af dat 

iedereenn de resultaten bespreekt en dat daar in een later stadium op wordt teruggekomen. 

Vervolgenss bekijkt elk hoofd met zijn eigen team(s) wat een geschikte manier is om de resultaten 

vann het tweede survey te bespreken. 

Tenn vierde wordt op een andere manier naar mogelijkheden voor verbetering gezocht. 

Inn 1998 werd gezocht naar algemene thema's voor verbetering waar alle leidinggevenden mee 

aann de slag zijn gegaan. In 1999 is de algemene situatie duidelijk verbeterd. Aansluitend op 

dee lokale invulling van de terugkoppeling, kijkt elk team dan meer naar de eigen situatie bij 

hett bepalen van de belangrijkste problemen en oplossingen. Een voorbeeld is dat de hoofden 

vann de divisie Dagbesteding zich richten op de 'achterstand' ten opzichte van de divisie Wonen. 

Overr negen stellingen oordelen medewerkers van de dagcentra negatiever dan medewerkers 

vann de woonvoorzieningen. Om die verschillen beter te begrijpen vragen zij om nadere analyse 

vann de resultaten. Na specificatie van de oordelen per dagcentrum gaan de hoofden en hun teams 

bekijkenn wat de achtergrond is van die oordelen en hoe verbetering kan worden gerealiseerd. 

Bijj het ene dagcentrum ontstaan andere ideeën over oplossingen dan bij het andere. Bij de 

woonvoorzieningenn komen de verschillen tussen de divisies niet nadrukkelijk aan de orde en 

tussenn de voorzieningen onderling bestaan geen systematische verschillen. 

Dee afronding van het tweede project vindt plaats na de schriftelijke rapportage. Daarna 

gaann de hoofden zelf aan de slag met de terugkoppeling naar de teams. De hoofden zorgen 

voorr coördinatie van de terugkoppeling en in de vergaderingen van de divisies wordt de voort

gangg besproken. Met deze invulling van het vervolg is de tweede survey-feedback nog meer 

eenn onderdeel geworden van het organisatie-ontwikkelingsproces dan de eerste. Ik houd 

contactt met de directeur en hoor van hem dat de resultaten ook zijn besproken met de Raad 

vann Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de ondernemingsraad. In die besprekingen is 
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eveneenss enthousiast gereageerd op de geboekte vooruitgang en is tegelijkertijd aandacht 

voorr verdere verbetering gevraagd. Of die verdere verbetering met een derde survey-feedback 

inn kaart wordt gebracht is nog onduidelijk. De directeur heeft interesse, net als andere mensen 

bijj Stichting Bollenstreek. Ik heb eveneens interesse, maar ik moet voorrang geven aan het 

afmakenn van dit boek. 

9.111 GESPREK OVER DE CASEBESCHRIJVIN G 

Inn november 2001 voer ik een gesprek met de directeur en het hoofd Personeel en 

Organisatie.. Beiden hebben de casebeschrijving met plezier gelezen en geven aan dat het 

boeiendd is om op die manier terug te kijken op de ontwikkeling van de stichting. De directeur 

vindtt het bijzonder om te lezen hoe vanaf enige afstand die ontwikkeling treffend is weer

gegeven.. Het lezen van de casebeschrijving is ook leerzaam doordat deze nu in de context van 

eenn proefschrift is opgesteld. Dat levert aanvullende inzichten ten opzichte van de rapportage 

destijds.. Feitelijke onjuistheden zijn niet gevonden, maar enkele kleine aanvullingen in de 

schetss van de beginsituatie zijn wenselijk. 

Dee ingezette ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren verder uitgekristalliseerd. Kijkend 

naarr de aanpak van veranderingen merkt de directeur op dat er veel meer aandacht is voor de 

krachtt van de organisatie en van de mensen in plaats van dat wordt gefocust op wat er slecht 

gaat.. Er is een overstap gemaakt van ontwerpen naar ontwikkelen (zijn woorden). Een lastige 

vraagg blijft daarbij wat wel en wat niet samen met medewerkers moet worden uitgewerkt. 

Hett hoofd Personeel en Organisatie bevestigt dat er meer oog is voor de energie van mede

werkerss en vult aan dat binnen de stichting ontwikkelingen meer gedifferentieerd verlopen. 

Err is ruimte voor lokale verschillen. Sommige teams gaan sneller en experimenteren zelf met 

veranderingen.. Andere teams hebben een meer gedoseerde aanpak nodig. De tijdsdruk wordt 

inmiddelss heel anders beleefd, er lijkt meer rust te worden gevoeld binnen de stichting. Alle teams 

werkenn met eigen werkplannen die zijn ingebed in stichtingsbrede kaders. Er is gezamenlijk 

gewerktt aan de ontwikkeling van een nieuwe visie die nu wordt omgezet in handelen. 

Voldoendee en goed personeel vinden is nog steeds lastig, wat voor de hele zorgsector geldt. 

Positieff op het gebied van personeel is dat aan een leerplan voor de stichting wordt gewerkt. 

Inn dat verband maakt elke medewerker een eigen ontwikkelingsplan en kijkt de afdeling 

Personeell en Organisatie met welke middelen en instrumenten dat kan worden ondersteund. 

Dee directeur vond het verrassend om terug te kijken met als invalshoek welke veranderaanpak 

iss gevolgd en wat het effect daarvan was. Dat levert nieuwe inzichten en laat zien dat de veranderingen 

wellichtt ook op een anderen manier hadden kunnen worden ingezet. Zowel de directeur als het 

hoofdd Personeel en Organisatie bespreken die vraag niet in termen van 'goed of fout', maar als keuze

mogelijkhedenn die voor- en nadelen hebben en in hun context moeten worden beschouwd. 

Eenn belangrijke leerervaring voor de directeur is dat het grote waarde heeft om alle mensen 

inn een organisatie om hun mening te vragen en daarnaar te luisteren. Voor het management

teamm en de leidinggevenden is dat een thema waar inmiddels blijvend aandacht aan wordt 

besteed.. Een derde survey-feedback vindt de directeur in dat verband een interessante optie. 

Hemm is opgevallen dat het stellen van vragen om de feedback te structureren erg krachtig 

werkt.. Daardoor zijn veel mensen op een andere manier gaan denken over de veranderingen 
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binnenn de stichting. Het hoofd Personeel en Organisatie begint zijn antwoord met de 

opmerkingg dat het een open deur is om te zeggen dat het zinvol is om mensen te betrekken. 

Tegelijkk is een belangrijke leerervaring voor hem om te zien wat er gebeurt op het moment dat 

mensenn echt worden betrokken. Dat heeft hem enorm overtuigd. Grappend vertelt hij dat hem 

well wordt verweten dat hij echt gelooft in het betrekken van mensen. Tegelijk denkt hij dat die 

overtuigingg er waarschijnlijk voor zorgt dat het werkt. In de huidige Stichting Bollenstreek 

staann niet alleen de cliënten centraal, maar ook de medewerkers. Dat is misschien sterk 

gesteld,, maar het schetst volgens hem wel de manier van kijken van het managementteam. 

Aansluitendd op ons gesprek gaan wij naar een zogenaamde ontmoetingsavond voor mede

werkers.. Dergelijke avonden zijn gestart naar aanleiding van het eerste project. Toen werd 

geconstateerdd dat mensen weinig binding hadden met de stichting, maar wel met hun locatie. 

Sindss drie jaar wordt ongeveer elk kwartaal een avond georganiseerd waarop tussen de twintig 

enn dertig mensen met elkaar eten, allen afkomstig van verschillende locaties. De avonden zijn 

eenn groot succes. Telkens is er een gast die iets vertelt waar hij enthousiast van wordt. Verder is 

hett vooral de bedoeling dat mensen een leuke avond hebben met collega's die zij niet dagelijks 

zien.. De avond dat ik daar als gast ben, valt mij op dat de opzet van de avond zorgt voor nieuwe 

contacten,, uitwisseling van ideeën en dat er een prettige onderlinge sfeer heerst. De directeur 

enn het hoofd Personeel en Organisatie zijn niet alleen zichtbaar, maar praten met iedereen en 

luisterenn tegelijk. 

TERUGG NAA R DE ONDERZOEKSVRAGE N 

Inn deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk sluit ik de case af door te kijken wat deze leert 

overr de vier onderzoeksvragen. Voor elke vraag geef ik kort de kern van de beantwoording 

weer.. Als uitgangspunt neem ik de situatie in 1998, wanneer de eerste survey-feedback plaats

vindt.. Vervolgens bespreek ik de vooruitgang die wordt geboekt in de periode van een jaar en 

schetss ik de situatie bij de stichting aan het einde van 1999. 

Belemmeringe nn bi j de invoerin g van de veranderinge n 
Dee resultaten van de eerste survey laten een overwegend negatief beeld zien van de situatie 

bijj de stichting. In 1998 oordeelde meer dan de helft van de mensen negatief over alle acht 

aspectenn die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces bij de stichting. 

Vijff samenhangende thema's geven de belangrijkste belemmeringen weer: mensen vinden 

datt er te veel tegelijk en te snel wordt veranderd, er is onvoldoende aandacht voor het creëren 

vann betrokkenheid, de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces zijn onduidelijk, er is 

kritiekk op het handelen van het managementteam en op het handelen van de hoofden. 

Dee sterk sturende rol van het managementteam draagt bij aan deze problemen. Een belangrijk 

vraagstukk is hoe het ontwikkelingsproces kan worden verbreed naar de hele organisatie. 

Inn 1999 is er op vrijwel al deze thema's vooruitgang geboekt. Zes van de acht aspecten die 

betrekkingg hebben op het ontwikkelingsproces worden nu positief beoordeeld door meer 

dann de helft van de mensen en betrokkenen zijn beduidend positiever over de aspecten van de 

organisatie.. De belangrijkste belemmeringen die in de tweede survey worden gevonden zijn het 

hogee tempo van de veranderingen en de spanningen binnen en tussen teams. Hoewel beide 
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aspectenn minder negatief worden beoordeeld dan in het jaar ervoor is een negatief oordeel van 

zeventigg procent van de betrokkenen een reden om deze belemmeringen serieus te nemen. 

Tijdenss het eerste project vormde het middenkader een belemmering voor het ontwikkelings

proces.. Het ontbreken van een aantal hoofden was in 1998 een probleem, omdat daardoor 

verschillendee teams zonder leidinggevende functioneerde. Een bijkomend probleem was dat 

dee hoofden die wel in functie waren er onvoldoende in slaagden om samen met hun teams aan 

professionaliseringg van de zorgg en de organisatie te werken. De kritiek op het handelen van het 

managementteamm en op de aanpak van het ontwikkelingsproces suggereert dat er wellicht sprake 

waswas van een te ambitieus programma met te weinig tijd en ruimte voor de mensen die de 

veranderingenn moesten realiseren. In 1999 vormen de hoofden geen belemmering meer in het 

ontwikkelingsprocess van de stichting. Alle vacatures voor de hoofdenfunctie zijn vervuld. Meer 

dann de helft van de mensen oordeelt positief over het handelen van de hoofden in het ontwikke

lingsprocess en over het handelen van het managementteam. Kwantitatieve en kwalitatieve 

versterkingg van de hoofdenfunctie hebben bijgedragen aan de verbeterde situatie na een jaar. In 

geenn van beide projecten zijn resultaten gevonden die wijzen op weerstand van de hoofden 

tegenn de veranderingen. De hoofden steunen de veranderingen en willen zich ervoor inzetten 

Dee belangrijkste bevorderende factor in het veranderingsproces is de steun en inzet van de 

meestee betrokkenen voor het ontwikkelen van de organisatie en voor de professionalisering 

vann de zorg. De steun en inzet was behoorlijk hoog in 1998 en is in 1999 licht toegenomen. 

Mett name de verandering van de aanpak en verbreding van het ontwikkelingsproces zorgen 

ervoorr dat in 1999 hoofden en medewerkers ook werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan 

dee realisatie van de veranderingen. 

PerspectievenPerspectieven  van belanghebbende n 
Inn 1998 was er sprake van duidelijke verschillen in de manier waarop het managementteam, 

dee hoofden en de medewerkers het ontwikkelingsproces beoordelen. Het managementteam 

wass daar het meest positief over, de hoofden oordeelden eveneens positief en de medewerkers 

overwegendd negatief. Dat patroon heeft te maken met de rol en positie van de drie groepen 

inn het ontwikkelingsproces. De nieuwe directeur en de leden van het managementteam zijn de 

strategen.. Het is de bedoeling dat de hoofden zorgen voor de invoering van de veranderingen, 

maarr dat gebeurt nog onvoldoende. Mede daardoor houdt het managementteam een centrale 

positiee in het ontwikkelingsproces. Medewerkers zijn de ontvangers van de veranderingen. 

Zijj worden vooral geconfronteerd met plannen van het managementteam. Zelf kunnen zij 

zeerr beperkt bijdragen aan het ontwikkelingsproces. 

Eenn jaar later zijn de verschillen tussen de groepen kleiner en worden de rollen anders ingevuld. 

Zowell in hun visie op de organisatie als in hun mening over de aanpak van het ontwikkelings

process komen de drie groepen dan redelijk overeen. Dat gaat samen met minder sterk van elkaar 

gescheidenn rollen en een andere invulling ervan. De leden van het managementteam vervullen 

inn 1999 grotendeels de strategische rol, maar zij laten zich hierbij meer leiden door de mening van 

anderenn in de organisatie. De invoering van de veranderingen is meer een taak van de hoofden 

diee samen met medewerkers zorgen voor realisatie van veranderingen op lokaal niveau. Medewerkers 

zijnn niet meer alleen ontvangers, zij denken inmiddels ook mee over invoeringsvragen en soms 

overr strategie wanneer zij deelnemen aan een commissie of projectgroep met een bepaalde opdracht. 
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Hett bespreken van de perspectieven van het managementteam, de hoofden en de mede

werkerss is onderdeel van de survey-feedback. In 1998 worden de resultaten van de survey 

besprokenn met het managementteam en de hoofden. Vervolgens bespreken de hoofden en 

medewerkerss de resultaten in speciale teambijeenkomsten. De teambijeenkomsten vormen de 

startt van het verhelderen van de rollen van hoofden en medewerkers in het ontwikkelings

process en van het zoeken naar verbetermogelijkheden. Mogelijkheden voor verbetering 

komenn eveneens aan de orde als later het managementteam werkbezoeken aflegt in het kader 

vann de werkplannen voor 1999. Na de tweede survey wordt een vergelijkbare aanpak gevolgd. 

Ookk dan gaan betrokkenen met elkaar in gesprek over de resultaten. Daardoor krijgen zij 

meerr inzicht in eikaars manier van kijken, ideeën over oplossingen van problemen en manieren 

omm het ontwikkelingsproces te versterken. 

Aanpa kk en effectivitei t van het organisatie-ontwikkelingsproce s 
Inn 1998 wordt het organisatie-ontwikkelingsproces bij de stichting overwegend ontwerpmatig 

aangepakt.. Het managementteam vervult een centrale rol in de aansturing en uitvoering van 

hett proces. De rol vann de hoofden is beperkt, zij zijn vooral bezig met de dagelijkse gang van 

zaken.. De rol van medewerkers in het ontwikkelingsproces is gering. Deze ontwerpmatige 

aanpakk van de organisatie-ontwikkeling die vooral het managementteam bezighoudt, gaat 

gepaardd met een lage proceseffectiviteit. Vijfenzestig procent van de betrokkenen oordeelt 

negatieff over de aanpak en inrichting van het ontwikkelingsproces. 

Eenn jaar later heeft een verschuiving plaatsgevonden naar een gemengde aanpak met 

kenmerkenn van de ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering. De besturing van het 

ontwikkelingsprocess is niet meer alleen een zaak van het managementteam. De hoofden zorgen 

voorr de coördinatie van activiteiten die hun teams aangaan. Ook worden binnen de teams 

initiatievenn genomen voor lokale verbeteringen en is er meer ruimte voor en inbreng van 

medewerkers.. De verschuiving in de richting van een meer ontwikkelmatige benadering gaat 

samenn met een vergroting van de proceseffectiviteit. Eind 1999 is meer dan de helft van de 

mensenn positief over de aanpak van het ontwikkelingsproces. 

Dee geboekte vooruitgang of de toename van de proceseffectiviteit is in belangrijke mate 

hett gevolg van de inspanningen die het managementteam, de hoofden en de medewerkers 

samenn hebben geleverd. Naar aanleiding van de eerste survey is gericht aan de slag gegaan 

mett het zoeken van oplossingen voor gesignaleerde problemen. Opvallend is dat alle thema's 

waaraann aandacht wordt besteed bij de tweede survey positiever worden beoordeeld. Dat 

duidtt erop de investering zich terugverdient. Het betreft een gezamenlijke investering van het 

managementteam,, de hoofden en de medewerkers. De eerste survey laat zien dat de mensen 

well willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Tijdens de tweede survey wordt 

meerr gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelingsproces en dat leidt tot een duidelijk positiever 

oordeell over de aanpak. 

Dee lage proceseffectiviteit in 1998 gaat samen met een negatieve beoordeling van het handelen 

vann de verandermanagers. Er is vooral kritiek op de top-down aanpak van de veranderingen, 

hett is onduidelijk hoe de ideeën van het managementteam in de praktijk vorm kunnen worden 

gegevenn en mensen vinden dat het managementteam niet goed communiceert over het 

ontwikkelingsproces.. In 1999 is er sprake van een relatief hoge proceseffectiviteit. De kritiek op 
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hett handelen van het managementteam is dan duidelijk afgenomen. De inspanningen van het 

managementteamm om gesignaleerde problemen op te lossen worden gezien en gewaardeerd. 

Survey-feedbac kk en versterkin g van de invoerin g van de veranderinge n 
Hett in eerdere cases ontwikkelde stappenplan voor de survey-feedback wordt in deze case 

geheell doorlopen. De invulling bij de stichting leidt tot verdere uitwerking van met name de 

derde,, de vierde en de vijfde stap. In de derde stap interpreteren het managementteam en de 

hoofdenn gezamenlijk de resultaten. Daardoor ontstaat bij leidinggevenden een gemeen

schappelijkk beeld van de situatie en zijn de hoofden beter toegerust voor de bespreking van de 

resultatenn met hun teams. In de vierde stap wordt de terugkoppeling naar de teams voorbereid 

mett de leidinggevenden. Dat leidt tot het plan om elk team vier vragen voor te leggen die 

richtingg geven aan de speciale teamvergadering over de uitkomsten. In de vijfde stap 

bespreektt elk team deze vragen. De vijfde en laatste stap vormt een essentieel onderdeel van 

eenn survey-feedback, omdat in die stap leidinggevenden en medewerkers met elkaar in 

gesprekk gaan over de stand van zaken. Mede naar aanleiding van het goede verloop van het 

eerstee project en de positieve reacties op de methodiek wordt een jaar later besloten om 

opnieuww een survey-feedback uit te voeren. Met de tweede survey-feedback kan worden 

nagegaann of versterking van het ontwikkelingsproces is opgetreden. 

Dee resultaten van de tweede survey laten zien dat op veel punten vooruitgang is geboekt. 

Mensenn oordelen positiever over de stichting en over het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Dee survey-feedback is een begrip geworden binnen de stichting, wat aangeeft dat mensen de 

uitkomstenn serieus hebben genomen. De belangrijkste reden dat het een jaar later beter gaat 

iss dat veel mensen zich hebben ingespannen om met elkaar te werken aan verbetering van de 

zorgg en de organisatie. De survey-feedback heeft een rol gespeeld in de overgang naar het 

mett alle betrokkenen werken aan de versterking van het ontwikkelingsproces. De methodiek 

biedtt ondersteuning in die zin dat: (1) de stand van zaken systematisch in kaart wordt 

gebrachtt door te laten zien hoe mensen denken over de organisatie en de veranderingen, 

(2)) betrokkenen zich bewust worden van wat er goed en minder goed gaat in het veranderings

proces,, (3) in een gesprek over wat er minder goed gaat zicht ontstaat op achtergronden van 

problemenn en mogelijke oplossingsrichtingen, en (4) naar aanleiding van de feedback tot 

gerichtee actie wordt overgegaan om bepaalde verbeteringen te realiseren. 

Reflectiee op de invulling van de survey-feedback in deze case laat zien dat de leiding

gevendenn zich de methodiek eigen maken en de uitkomsten van de vragenlijst gebruiken om 

verbeteringg van de zorg en de organisatie te realiseren. Mede door de wijze van terugkoppeling 

vann de resultaten komen medewerkers meer in beeld. Daarmee wordt een eerste stap gezet in 

hett meer gezamenlijk werken aan het ontwikkelingsproces en komt interactie op gang over 

dee aanpak van dat proces. Mijn eigen rol verschuift in deze survey-feedback. Het denken en 

handelenn als onderzoeker maakt plaats voor het begeleiden van een project waarin ik samen met 

mensenn uit de organisatie het ontwikkelingsproces probeer te versterken. De betrokkenheid 

diee bij die andere rol hoort, draagt eraan bij dat het lukt om alle stappen in te vullen. 

Inn de loop van het traject komen bij mij vragen op over de centrale rol die leidinggevenden 

vervullenn in het survey-feedbackproces. Ik heb bewust gekozen om leidinggevenden die rol te 

geven.. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de bestaande manier van sturing in de organisatie. 
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Inn deze case werkt die aanpak zoals bedoeld. Tegelijk vraag ik mij af of het mogelijk is dat 

medewerkerss een andere rol spelen in de survey-feedback. Nu komt deze groep pas in de vijfde 

stapp in beeld. Die vijfde stap is de belangrijkste en mogelijk wordt daarin meer bereikt als al 

vanaff het begin samen met medewerkers wordt gewerkt. 

Eenn survey-feedbackproces inrichten samen met leidinggevenden en medewerkers vraag 

eenn ander stappenplan met andere aandachtspunten. Er is dan geen sprake meer van een 

geleidelijkee introductie van een methodiek via de hiërarchische lijnen van een organisatie. 

Hett aantrekkelijke van deze alternatieve aanpak van de interventie is dat niet aan het einde 

vann het survey-feedbackproces leidinggevenden en medewerkers starten met het gezamenlijk 

zoekenn naar verbetermogelijkheden, maar dat samenwerken en de bijdrage van medewerkers al 

vanaff de start van proces centraal staan. Zo krijgt een belangrijk doel van de interventie, het 

stimulerenn van samenwerking en interactie, gedurende het survey-feedbackproces steeds meer 

vorm.. Vermoedelijk draagt dat in positieve zijn bij aan het effect van de survey-feedback. 

Bijj de bespreking van dee casebeschrijving - geruime tijd na afronding van de tweede survey-

feedbackk - blijken de interventies een belangrijke rol te hebben gespeeld in de ontwikkeling 

vann de stichting. De eerste survey-feedback vormde de aanleiding voor een omslag in de aanpak 

vann de veranderingen. De tweede survey-feedback liet de positieve resultaten daarvan zien. 

Uitkomstenn werden gebruikt in het opstellen van lokale werkplannen. Survey-feedback is voor de 

stichtingg een leermiddel geworden dat bijdraagt aan gezamenlijk werken aan professionalisering 

vann de zorg en de organisatie. De wens om een derde survey-feedback illustreert dat. 
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