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111 VERGELIJKIN G VA N DE CASES 

11.11 INLEIDIN G 

Inn dit hoofdstuk staat het vergelijken van de cases centraal. In de voorgaande zes hoofdstukken 

iss besproken wat elk van de afzonderlijke cases leert over de onderzoeksvragen. Nu gaat het 

eromm deze leerervaringen samen te brengen en op zoek te gaan naar bouwstenen voor de 

conclusies.. Door de uitkomsten uit de zes cases te vergelijken, zet ik de stap naar integratie 

vann de bevindingen en bereid ik de afsluiting van deze studie voor. Overeenkomsten in de 

afzonderlijkee cases en ook verschillen tussen de cases vormen de leidraad in dit hoofdstuk. 

Hett beschrijven van de overeenkomsten en verschillen is het belangrijkste doel. Tevens 

besteedd ik aandacht aan de mogelijke achtergronden ervan. 

Dee vier onderzoeksvragen bepalen de structuur van dit hoofdstuk. In paragraaf 11.2 staan 

belemmeringenn en succesfactoren in de onderzochte veranderingsprocessen centraal. In 

paragraaff  11.3 vergelijk ik de wijze waarop betrokken groepen in de cases overeenkomen en 

verschillenn in hun perspectief op de situatie in hun organisaties en de veranderingsprocessen. 

Paragraaff  11.4 gaat over de relatie tussen de aanpak van de veranderingsprocessen en de 

proceseffectiviteit.. In paragraaf 11.5 komen de ontwikkeling in de aanpak van de survey-feedback 

enn het effectief gebruik van deze interventie aan bod. Ten slotte bespreek ik in paragraaf 11.6 

tweee thema's die in verschillende cases naar voren komen en interessant zijn om te verbinden 

mett de onderzoeksthema's. Elke paragraaf sluit ik af met een kader waarin de eerste conclusies 

wordenn geformuleerd. 

11.22 BELEMMERINGE N EN SUCCESFACTOREN IN 
VERANDERINGSPROCESSEN N 

Dee eerste vraag in deze studie richt zich op belemmeringen in ingrijpende veranderings-

processenn en de wijze waarop deze onderling zijn gerelateerd. Speciale aandacht gaat uit naar 

leidinggevendenn als belemmerende factor in veranderingsprocessen. Belemmeringen en succes-

factorenn zijn in kaart gebracht met de vragenlijst 'Veranderen in organisaties'. De oordelen 

overr de stellingen uit deze vragenlijst zijn weergegeven in de Figuren 5.3, 6.3,7.3, 8.3,9.3,9.4 

enn 10.4. Deze figuren geven een beeld van de mate waarin zes aspecten van organisaties en 

tienn aspecten van veranderingsprocessen een belemmering vormen in het verdere verloop 

vann die processen, dan wel van de mate waarin die aspecten bijdragen aan het succes ervan. 

Inn de vragenlijst zijn tevens open vragen opgenomen over belemmeringen en succesfactoren. 

Dee antwoorden op deze beide vragen zijn in de hiervoor genoemde paragrafen gecategoriseerd. 

Inn deze paragraaf bekijk ik achtereenvolgens welke belemmeringen en succesfactoren in meer 

casess voorkomen en of deze factoren onderling zijn gerelateerd. 

389 9 



AMEVV Ons Tweed e Otth o Gerar d Hunnerber g Bollenstree k Bollenstree k Athermi j 

Intertloy dd Thui s Heldrin g 1998 1999 

Organ isa t i e e 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Technologi e e 

Werk k 

Verhoudinge n n 

Verander ingsp roce s s 

Doelenn en aanpak 

Technologi e e 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn betrokkenhei d 

Verandermanager s s 

Leidinggevende n n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

Ope nn v raa g 

Communicati ee en informati e 

Cultuu rr  en cultuurverschille n 

Doelenn en strategi e 

Gebrekk daadkrach t 

Geenn draagvlak , motivati e 

Omgevin g g 

Politiek ,, belange n 

Tijdd en middele n 

Top-dow nn aanpak hiërarchi e 

Vertalin gg naar praktij k 

2 2 

4 4 

3 3 

5 5 

1 1 

8 8 

4 4 

1 1 

2 2 

6 6 

3 3 

7 7 

5 5 

4 4 

1 1 

2 2 

3 3 

3 3 

1 1 

2 2 

5 5 

3 3 

1 1 

4 4 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

4 4 

7 7 

2 2 

1 1 

3 3 

5 5 

6 6 

8 8 

2 2 

3 3 

1 1 

4 4 

1 1 

2 2 

6 6 

2 2 

1 1 

4 4 

3 3 

5 5 

3 3 

4 4 

1 1 

2 2 

1 1 

5 5 

7 7 

2 2 

1 1 

6 6 

4 4 

3 3 

8 8 

4 4 

5 5 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

3 3 

5 5 

4 4 

1 1 

6 6 

2 2 

1 1 

2 2 

3 3 

5 5 

1 1 

4 4 

Tabe ll  11.1 Overzich t en rangord e va n b e l e m m e r e n d e factore n 

Belemmerend ee factore n 
Tabell  11.1 bevat een overzicht van de belemmerende factoren in de afzonderlijke cases. Het 

voornaamstee doel van het overzicht is een beeld te geven van meer en minder voorkomende 

belemmeringen.. Voor elk van de cases geef ik aan welke belemmeringen in kaart zijn 

gebrachtt aan de hand van de stellingen in de vragenlijst die betrekking hebben op de orga-

nisatiee en het veranderingsproces. Er is sprake van een belemmering wanneer meer dan de 

helftt van de betrokkenen negatief oordeelt over een aspect uit de vragenlijst (zie § 4.6). Ook 

bevatt de tabel een overzicht van de belemmerende factoren die bij de open vragen zijn 

genoemd.. De rangordening geeft het belang aan van de belemmerende factoren in de afzonder-

lijk ee cases. Bij het vergelijken van de cases richt ik mij in eerste instantie op belemmerende 

factorenn die in vier of meer cases worden genoemd. 
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Bijj  Stichting Bollenstreek is twee keer een onderzoek uitgevoerd. Bij het vergelijken van 

dee cases betrek ik de gegevens van beide onderzoeken. In deze paragraaf en in de volgende 

paragraaff  worden die gegevens als min of meer onafhankelijk van elkaar beschouwd. 

Stichtingg Bollenstreek bekijk ik dan in feite als twee cases, wat het makkelijker maakt om 

overzichtt te krijgen over belemmeringen en succesfactoren en over perspectieven van 

betrokkenn groepen. In de paragrafen daarna ga ik ook in op de relatie tussen het eerste en 

tweedee project en op de wijze waarop verschillen tussen de beide projecten zijn te begrijpen. 

Dee tabel laat allereerst zien dat de aspecten van een organisatie over het algemeen geen 

belemmeringg vormen. Alleen structuur wordt in meer dan de helft van de cases als probleem 

genoemd.. In drie gevallen is dat tevens het belangrijkste knelpunt. Daarnaast valt op dat 

onderlingee verhoudingen in drie cases als belemmerende factor wordt aangemerkt. 

Tenn tweede laat de tabel zien dat de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen in 

meerr dan de helft van de cases een aanzienlijk probleem vormen. In vier cases worden vrijwel 

allee aspecten van het veranderingsproces als belemmerende factor aangemerkt. De meest in 

hett oog springende belemmeringen zijn: tijdsverloop, spanningen, informatievoorziening, 

creërenn van betrokkenheid, verandermanagers, en doelen en aanpak van het veranderings-

proces.. Daarnaast valt op dat het handelen van leidinggevenden in drie cases in de ogen van 

medewerkerss onvoldoende bijdraagt aan de veranderingen. 

Tenn derde laat de tabel zien dat de belangrijkste belemmerende factoren die bij de open 

vraagg worden genoemd eveneens betrekking hebben op de aanpak en inrichting van de 

veranderingsprocessen.. Daarbij gaat het om tijd en middelen, top-down aanpak en hiërarchie, 

enn communicatie en informatie. In meer dan de helft van de cases zijn dat veel genoemde 

antwoordenn op de vraag naar belemmerende factoren. Bovendien valt op dat gebrek aan 

draagvlakk en vertaling naar praktijk relatief veel worden genoemd. 

Dezee uitkomsten zijn te ordenen in vijf groepen onderling samenhangende belemmeringen. 

OnvoldoendeOnvoldoende tijd en middelen vormen een belangrijke belemmering in vrijwel elke case. 

Veranderingenn gaan te snel, er gebeurt te veel tegelijkertijd, er is onvoldoende tijd voor 

verschillendee fasen van het proces en mensen krijgen weinig tijd om de veranderingen te 

accepteren.. De antwoorden op de open vragen onderstrepen die problemen en vullen ze aan. 

Bijj  tijd valt op dat de top van de organisaties onvoldoende zicht heeft op de druk die op de 

werkvloerr wordt ervaren als gevolg van de veranderingen. Dit heeft voor een deel ook te 

makenn met een tekort aan middelen. Bij middelen gaat het vooral om personeel. 

Onvoldoendee personeel, onvoldoende gekwalificeerd personeel en een hoge werkdruk maken het 

lastigg om een extra inspanning te leveren voor het veranderingsproces en om veranderingen 

tee realiseren. Het is vaak nodig om kennis en vaardigheden van personeel te ontwikkelen om 

tee kunnen voldoen aan de eisen die de nieuwe situaties stellen. 

OnvoldoendeOnvoldoende informatie en communicatievormen eveneens een belemmering in vrijwel elke 

case.. Informatie over de veranderingsprocessen is niet duidelijk, de doelen van de veranderings-

processenn worden niet vaak genoeg besproken, de informatie over de voortgang van de processen is 

ontoereikendd en het geruchtencircuit is voor veel mensen de eerste informatiebron. De antwoorden 

opp de open vragen onderstrepen dit beeld en vullen het aan. De nadruk ligt veelal op het gebrek 

aann communicatie en interactie tussen het managementteam, de leidinggevenden en de mede-

werkers.. Onduidelijkheid over de doelen en aanpak van de veranderingen houdt in belangrijke 
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matee verband met onvoldoende informatie en communicatie over de veranderingen. Mensen 

zijnn niet bekend met de doelen van het veranderingsproces in hun organisatie, er is gebrek 

aann overeenstemming over die doelen en het is niet duidelijk op welke wijze die doelen kunnen 

wordenn gerealiseerd. De problemen rond de vertaling naar de praktijk die bij de open vragen 

wordenn genoemd hebben hier eveneens mee te maken. 

OnvoldoendeOnvoldoende aandacht voor het creëren van betrokkenheid vormt in de meerderheid van de 

casess een belemmering. Tijdens de veranderingsproces is er onvoldoende aandacht voor 

ideeënn van medewerkers (en soms ook van leidinggevenden), afdelingen worden niet of 

beperktt betrokken, mensen kunnen hun ervaringen niet bespreken, mogelijkheden voor bijsturing 

ontbrekenn net als trainingen of cursussen in het kader van de veranderingen. De antwoorden 

opp de open vragen die gaan over het gebrek aan draagvlak en motivatie en over de top-down 

aanpakaanpak van de veranderingen sluiten hier deels bij aan. In de meeste cases worden de koers 

enn invulling van het veranderingsproces hoofdzakelijk door de managementteams bepaald 

diee vervolgens aan de organisatie meedelen wat zij hebben bedacht. 

SpanningenSpanningen binnen en tussen afdelingen vormen in vrijwel elke case een belemmering. De 

veranderingenn leiden tot een toename van spanningen zowel binnen de afdelingen als ertussen. 

Spanningenn hangen samen met tijdsdruk en onvoldoende middelen, en met onvoldoende 

communicatiee en informatie. Belangrijker is dat verandermanagers onvoldoende aandacht 

bestedenn aan de spanningen. In mindere mate geldt dat voor de leidinggevenden. Opvallend 

iss dat spanningen betrekkelijk weinig in de antwoorden op de open vragen worden genoemd. 

HetHet handelen van de leden van het managementteam en de door hen gekozen veranderaanpak 

vormtt in vrijwel elke case een belemmering. In vijf van de zes cases vervult deze groep de rol 

vann verandermanagers en geeft het managementteam sturing aan de veranderingsprocessen. 

Dee leden van het team zijn onvoldoende zichtbaar, stimuleren onvoldoende communicatie 

enn uitwisseling van informatie, er is kritiek op de wijze waarop zij de veranderingsprocessen 

sturenn en begeleiden en zij hebben onvoldoende aandacht voor spanningen tussen afdelingen. 

Dee kritiek op het managementteam hangt samen met de eerder genoemde belemmeringen 

enn is zichtbaar in veel van de antwoorden op de open vragen waarin het managementteam 

expliciett wordt genoemd. Deze kritiek spitst zich toe op de top-down aanpak en op het 

managementteamm dat onvoldoende of slecht communiceert over de veranderingen. 

Eenn speciaal aandachtspunt bij de eerste vraag in deze studie is of het handelen van leiding-

gevendenn een belemmering vormt in veranderingsprocessen. De tabel laat zien dat de rol van 

leidinggevendenn geen probleem is in de meerderheid van de cases. In drie cases is het een thema 

datt laag scoort in de rangorde van belemmerende factoren. Niettemin hebben veel leidinggevenden 

moeitee met het betrekken van medewerkers bij de veranderingsprocessen, met het aanpassen van 

hunn stijl van leidinggeven, met het aandacht besteden aan de gevolgen van veranderingsprocessen 

enn met het schetsen van een aansprekend toekomstbeeld. De vooronderstelling dat weerstand 

tegenn verandering ontstaat door leidinggevenden wordt niet ondersteund. Als er al sprake zou 

zijnn van weerstand tegen verandering zou deze eerder worden veroorzaakt door de leden van de 

managementteams.. Er wordt beduidend meer kritiek geleverd op het handelen van de management-

teamss dan op de leidinggevenden. In de cases is evenmin sprake van weerstand van leidinggevenden. 

Dezee groep heeft positieve verwachtingen van de uitkomst van de veranderingsprocessen en 

hunn steun en inzet voor die processen is hoog (zie ook tabel 11.3 met gespecificeerde scores). 
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Tabe ll  11.2 Overzich t en rangord e van succesfactore n 

Succesfactore n n 
Tabell  11.2 bevat een overzicht van de succesfactoren in de afzonderlijke cases. Het voornaamste 

doell  van het overzicht is een beeld te geven van meer en minder voorkomende succesfactoren. 

Bijj  het bespreken van de tabel volg ik dezelfde systematiek als bij het bespreken van de tabel 

mett belemmerende factoren. 

Dee tabel laat ten eerste zien dat de meeste aspecten van een organisatie tot succesfactoren 

kunnenn worden gerekend. Vier van de zes aspecten die betrekking hebben op de organisatie 

wordenn in het merendeel van de cases positief beoordeeld. In alle cases oordelen mensen 

positieff  over hun werk. Daarnaast vormen de aspecten technologie, cultuur en leidinggeven, 

enn organisatiedoelen en -strategie in veel gevallen succesfactoren. 
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Tenn tweede laat de tabel zien dat de verwachting van de uitkomst en de steun en inzet van 

betrokkenenn de belangrijkste succesfactoren zijn die betrekking hebben op het veranderings-

proces.. In alle cases krijgen deze factoren de eerste en tweede plaats in de rangorde. De aspecten 

diee betrekking hebben op de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen behoren 

niett tot de succesfactoren. Eerder in deze paragraaf komt aan de orde dat de aanpak en 

inrichtingg van ingrijpende veranderingen flinke problemen opleveren. 

Dee belangrijkste succesvoorwaarden die bij de open vragen worden genoemd zijn een 

goedee aanpak en sturing van veranderingsprocessen en goede communicatie en informatie. 

Datt is verwarrend. De formulering van deze vragen zorgt ervoor dat mensen aangeven wat 

nodignodig is voor succes, in plaats van wat er op dat moment goed gaat in het veranderingsproces. 

Daardoorr vormen genoemde succesvoorwaarden nauwelijks een aanvulling op de eerder 

besprokenn belemmeringen. Zij zijn eerder een herhaling van reeds genoemde problemen en 

wordenn daarom verder buiten beschouwing gelaten. 

Naderee beschouwing van de succesfactoren die betrekking hebben op de organisatie levert het 

volgendee beeld op. Mensen doen hun werk met plezier, kunnen hun werk naar eigen inzicht 

uitvoerenn en ervaren hun werk als afwisselend. Technologie en andere ondersteunde middelen 

zijnn goed bruikbaar in de uitvoering van het werk. Cultuur en leidinggeven worden gekenmerkt 

doorr goede collegiale contacten, geen grote cultuurverschillen binnen de organisaties, goede 

verhoudingenn tussen leidinggevenden en medewerkers, goed werkoverleg, aandacht voor 

teamontwikkelingg en het aanmoedigen van initiatieven. De doelen van de organisaties zijn 

duidelijk,, er bestaat overeenstemming over, mensen weten op welke wijze de doelen kunnen 

wordenn gerealiseerd, de organisaties hebben oog voor hun omgeving en zij zijn in staat om 

inn te spelen op externe ontwikkelingen. 

Naderee beschouwing van de twee succesfactoren die betrekking hebben op het veranderings-

process laat zien dat mensen onder meer verwachten na de veranderingen goed te kunnen 

functioneren,, dat de veranderingen geen grote onzekerheid oproepen en dat er weinig negatieve 

ervaringenn zijn met eerdere veranderingsprocessen. Er is vertrouwen in de haalbaarheid van de 

veranderingen,, de noodzaak en voordelen van de veranderingen worden gezien, de doelen 

wordenn gesteund en mensen willen zich inzetten voor het veranderingsproces in hun organisatie. 

Relatie ss tusse n de factore n 
Dee geconstateerde belemmeringen hebben grotendeels betrekking op de aanpak en inrichting 

vann de veranderingsprocessen. Opvallend daarbij is dat de antwoorden op de open vragen 

hett beeld bevestigen en aanvullen dat op basis van de oordelen over de stellingen is ontstaan. 

Dee eerder besproken groepering van belemmerende factoren laat zien dat er een duidelijke 

samenhangg bestaat tussen problemen die betrekking hebben op het veranderingsproces. 

Inn vier van de zes cases worden vrijwel alle aspecten van het veranderingsproces negatief 

beoordeeld.. Dat geeft aan dat problemen zich niet beperken tot enkele specifieke onderdelen 

vann de veranderingsprocessen. De aanpak en inrichting van deze processen werpen complexe 

vragenn en problemen op die op elkaar ingrijpen, elkaar beïnvloeden en elkaar versterken. 

Dee succesfactoren hebben betrekking op de organisatie, op de verwachting van de uitkomst 

enn op de steun en inzet voor de veranderingen. De aspecten van de organisatie hangen 

onderlingg samen en beïnvloeden elkaar in positieve zin. De redelijk positieve beoordeling 
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vann de situatie in de organisaties biedt een gunstige basis voor de veranderingsprocessen en 

draagtt bij aan de steun en inzet voor de veranderingen. Het positieve oordeel dat mensen 

hebbenn over hun werk, klinkt bijvoorbeeld door in hun bereidheid om energie te steken in 

eenn veranderingsproces. Een goed beeld van de organisatiedoelen alsmede kenmerken van 

cultuurr en leidinggevenden dragen bij aan de erkenning van de noodzaak van de veranderingen 

enn de steun voor de doelen van de veranderingsprocessen. 

Tenn slotte blijkt uit tabel 11.1 en 11.2 dat de problemen in de veranderingsprocessen meestal 

niett samenhangen met problemen in het functioneren van de organisaties. Immers, de situatie 

inn de organisaties wordt positief beoordeeld, terwijl negatief wordt geoordeeld over de aanpak 

enn inrichting van de veranderingsprocessen. Evenmin bestaat er een samenhang tussen de 

moeizaamm verlopende veranderingsprocessen en een negatieve verwachting van de uitkomst 

off  het ontbreken van steun en inzet voor de veranderingen. De verwachting van de uitkomst 

iss namelijk positief, de steun en inzet voor de veranderingen zijn hoog, maar over de aanpak 

enn inrichting van de veranderingsprocessen wordt negatief geoordeeld. 

11.33 PERSPECTIEVEN VA N MANAGEMENTTEAM , 
LEIDINGGEVENDENN EN MEDEWERKERS 

Dee tweede vraag in deze studie richt zich op de mate waarin belanghebbenden verschillen in 

perspectieff  op de organisatie en het veranderingsproces en op mogelijkheden voor het 

samenbrengenn van deze perspectieven. Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen overeen-

komstt in perspectief en steun voor de veranderingen. De perspectieven van verschillende 

belanghebbendenn op de organisatie en het veranderingsproces zijn in kaart gebracht door de 

oordelenn over de aspecten uit de vragenlijst uit te splitsen voor een aantal groepen. In elk van de 

casess zijn drie groepen betrokkenen onderscheiden. Vervolgens is voor elke groep betrokkenen 

aangegevenn welk gedeelte van die groep een positief oordeel heeft over de aspecten uit de 

vragenlijstt en welk gedeelte daar een negatief oordeel over heeft. Deze uitgesplitste scores 

zijnn weergegeven in de tabellen 5.4, 6.4, 7.6, 8.5, 8.4, 8.13 en 9.4. 

Bijj  het vergelijken van de cases concentreer ik mij op de scores van de leden van de management-
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teams,, van de leidinggevenden en van de medewerkers. De scores van teamleiders die in twee 

casess zijn gespecificeerd, laat ik in deze vergelijking buiten beschouwing. Tabel 11.3 bevat een 

vereenvoudigdee weergave van de oordelen van de drie groepen. In de voorgaande hoofdstukken 

zijnn voor de afzonderlijke cases de oordelen van deze groepen gedetailleerd weergegeven. 

Daarinn staan bij het vergelijken van de groepen die aspecten centraal waarover beduidend 

anderss wordt gedacht. Hier richt ik mij op de algemene lij n in de oordelen die de leden van 

dee managementteams, de leidinggevenden en de medewerkers als groep hebben over hun 

organisatiess en de veranderingsprocessen. 
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Tabe ll  11.3 Perspect ieve n va n m a n a g e m e n t t e a m , le id inggevende n en m e d e w e r k e r s 

N.B .. Het positiev e of negatiev e teke n geef t aan ho e de meerderhe i d va n el k va n de groepe n oordeel t 

ove rr  de aspecte n di e betrekkin g hebbe n op de organisat i e en he t verander ingsproces . Binne n de 

case ss is oo k aangegeve n of een bepaald e groe p posit ieve r of negat ieve r oordeel t da n de ander e 

groep(en) .. Bi j twe e case s zij n gee n gegeven s beschikbaa r va n lede n va n he t managemen t team . 

Dee tabel laat zien dat binnen elk van de cases verschillen bestaan in de oordelen van de 

ledenn van de managementteams, de leidinggevenden en de medewerkers. De groepen oordelen 

anderss over vrijwel alle aspecten uit de vragenlijst. Over het algemeen bedraagt het grootste 

verschill  tussen de groepen tenminste vijfentwintig procent. De vereenvoudigde weergave van 

dee verschillen tussen de groepen toont een patroon. Globaal gesproken zijn de leden van het 

managementteamm het meest positief over de situatie in hun organisatie en over het veranderings-
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proces.. De medewerkers oordelen licht positief over de situatie in hun organisatie en negatief 

overr het veranderingsproces. De leidinggevenden nemen over het algemeen een tussenpositie in. 

Hett is zinvol om de resultaten voor de verschillende groepen uit te splitsen. Het algemene 

beeldd wordt namelijk vooral bepaald door de oordelen van de medewerkers, doordat de vragen-

lijstenn van deze groep telkens ongeveer negentig procent van de respons vormen. Juist het 

verschill  in oordelen draagt bij aan een beter begrip van de situatie in de cases en het biedt 

zichtt op de manier waarop groepen in organisaties verschillen in hun manier van denken. 

Dee eigen manier van denken over de organisatie en het veranderingsproces hangt samen met de 

positiee en rol van de betrokken groepen. In elke case is het managementteam de initiator van de 

veranderingsprocessenn en vervult het een sturende rol. Vanuit die positie en rol hebben de leden 

vann dat team onder meer een beter beeld van doelen en aanpak van de veranderingsprocessen dan 

medewerkers.. Leidinggevenden zijn in de cases verantwoordelijk voor de vertaling van de veranderingen 

naarr hun afdelingen. Die schakelfunctie en hun hiërarchische positie leveren deze groep een 

voorsprongg ten opzichte van medewerkers. In de cases zijn de medewerkers vooral ontvangers 

vann de veranderingen. In de meeste cases is hun rol het uitvoeren wat anderen bedenken. 

Betrokkenenn kennis laten nemen van eikaars perspectieven is onderdeel van de terugkoppeling van 

dee uitkomsten. In de loop van deze studie is ervaring opgedaan met verschillende manieren van 

terugkoppeling.. Ik kom daarop terug in paragraaf 11.5. De verschillen kunnen een aanleiding vormen 

voorr gesprekken tussen betrokken groepen. Een managementteam kan in gesprek gaan met de 

leidinggevenden,, leidinggevenden en medewerkers kunnen de verschillen bespreken en een 

managementteamm kan een gesprek aangaan met medewerkers. Tijdens de terugkoppeling van 

dee uitkomsten blijkt vaak wel een indruk van verschillen te bestaan, maar meestal is die niet 

scherp.. Leden van de managementteams geven in de regel aan dat zij vermoeden een positiever 

beeldd te hebben dan leidinggevenden en medewerkers. Niettemin leidt het zichtbaar maken van 

dee omvang van de verschillen in de meeste gevallen tot verbazing, soms zelfs tot ontsteltenis. 

Gesprekkenn over de verschillen en over achtergrond ervan bieden betrokkenen zicht op 

eikaarss perspectieven. Dat kan een bijdrage leveren aan het oplossen van geconstateerde problemen. 

Dee relatie tussen overeenkomst in perspectief en steun en inzet voor de veranderingen 

bepaall  ik door de verschillen tussen de groepen af te zetten tegen de steun en inzet voor de 

veranderingen.. De gedachte is dat grote verschillen in perspectief samenhangen met lage 

steunn en inzet. Tabel 11.4 bevat een overzicht van de omvang van de verschillen tussen de 

groepenn en de steun en inzet voor het veranderingsproces. De omvang van de verschillen in 

oordeell  over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces wordt bepaald door van de 

betreffendee acht aspecten de grootste verschillen tussen de drie groepen te middelen. Om de 

overeenkomstt in perspectief van de drie groepen goed te kunnen vergelijken, zijn de twee 

casess zonder gegevens van de managementteams niet opgenomen. 

Otthoo Gerard Hunnerber g Bollenstree k Bollenstree k Alhermi j 

Heldrin gg 1998 1999 

Verschi ll  35% 50% 65% 35% 30% 

Steunn en inze t 55% 75% 75% 80% 85% 

Tabell  11.4 Verschi l in perspectie f en steu n en inze t voo r de veranderinge n 
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Dee tabel laat zien dat er geen relatie bestaat tussen overeenkomst in perspectief en steun 

enn inzet voor de veranderingen. Er is variatie in de mate waarin de groepen overeenkomen 

inn hun oordelen over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Het kleinste ver-

schill  (30%) geeft aan dat het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers daar 

inn grote lijnen hetzelfde over oordelen. De steun en inzet zijn echter in drie van de vier cases 

ongeveerr gelijk (rond de 80%). In een case is de steun en inzet relatief laag, terwijl de drie 

groepenn in grote lijnen overeenkomen in hun negatieve oordeel over het veranderingsproces. 

Belanghebbendenn kijken elk op eigen wijze naar hun organisatie en hel veranderingsproces De leden 

vann de managementteams van de organisaties oordeten het meest positief over de situatie in hun 

organisatiee en over het veranderingsproces. De medewerkers oordeten licht positief over hun organisatie 

enn negatief over het veranderingsproces. De leidinggevenden oordelen meestal minder positief dan de 

ledenn van het managementteam en positiever dan de medewerkers. 

Dee eigen manier van denken van de drie groepen hangt samen met hun positie en rot in de veranderende 

lentteamss vervullen een strategische rol. zijn initiator van de veranderingen en 

verzorgenn de aansturing ervan. De leidinggevenden vervullen de rol van invoerders en zijn verantwoordelijk 

voorr de vertaling van de veranderingen naar hun afdelingen. De medewerkers zijn ontvangers van de 

veranderingenn Meestal is hun rol het uitvoeren wat de managementteams en leidinggevenden hebben bedacht iett uitvoeren wat de 

rr is geen relatie gevonden tussen de mate van overeenkomst in perspectief van de drie groepen en 

iee mate van steun en inzet voor het veranderingsproces in de organisatie De mate van overeenkomst 

nn perspectief varieert per case. terwijl de mate van steun en inzet ongeveer gelijk ts 

11.44 EFFECTIVITEIT VA N DE VERANDERAANPA K 

Dee derde vraag in deze studie is op welke wijze de aanpak van een veranderingsproces is 

gerelateerdd aan de effectiviteit ervan. Er wordt speciaal gekeken naar een mogelijke relatie 

tussenn de beoordeling van de verandermanagers en de effectiviteit van veranderingsprocessen. 

Inn elke case is de veranderaanpak gekarakteriseerd door aan te geven in hoeverre er sprake is 

vann een ontwerpmatige of ontwikkelmatige aanpak van het veranderingsproces (zie § 5.5, 

6.5,, 7.5, 8.5, 9.5, 9.9 en 10.5). Tabel 11.5 bevat een samenvatting van deze karakterisering. 

Voorr het berekenen van de totaalscore waardeer ik eerst elk kenmerk van de veranderaanpak 

mett 1 punt (ontwerpbenadering), 3 punten (ontwikkelbenadering) of 2 punten (tussenvorm). 

Vervolgenss bereken ik per case het gemiddelde aantal punten. De score die dan ontstaat geeft 

eenn beeld van de gehanteerde benadering en kan variëren van 1 (volledige ontwerpaanpak) 

tott 3 (volledige ontwikkelaanpak). De proceseffectiviteit is in de hiervoor genoemde paragrafen 

bepaaldd door aan te geven in welke mate belemmeringen optreden in elk van de veranderings-

processen.. De proceseffectiviteit kan variëren van 0 (alle betrokkenen oordelen negatief over alle 

aspectenn van het veranderingsproces in hun organisatie) tot 100 (alle betrokkenen oordelen 

positieff  over alle aspecten van het veranderingsproces). 

Dee tabel laat zien dat de score voor de veranderaanpak in vier cases relatief laag is. In het 

tweedee project bij Stichting Bollenstreek is een stijging zichtbaar ten opzichte van de situatie 

eenn jaar eerder. Alleen bij Alhermij is sprake van een hoge score voor de veranderaanpak. 
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AMEVAMEV Ons Tweede Otth o Gerard Hunnerber g Bollenstree k Bollenstree k Alhermi j 

Interlloy dd Thui s Heldrin g 1998 1999 

Aanpa k k 

Ontwerpmati g g 

Tussenvor m m 

Ontwikkelmati g g 

Inn punten 

Effectivitei t t 

Positie ff  oordee l 

100% % 

1 1 

32% % 

70% % 

20% % 

10% % 

1.18 8 

57% % 

gee n n 

duideli jk e e 

aanpa k k 

27% % 

80% % 

20% % 

1.2 2 

40% % 

80% % 

10% % 

10% % 

1.3 3 

35% % 

30% % 

60% % 

10% % 

1.8 8 

52% % 

10% % 

20% % 

70% % 

2.64 4 

65% % 

Tabe ll  11.5 Veranderaanpa k en proceseffectivitei t 

Voorr Stichting Ottho Gerard Heldring is geen totaalscore bepaald, omdat in die case niet 

duidelijkk is welke aanpak wordt gevolgd. De cases overziend blijkt dat de veranderingsprocessen 

overwegendd ontwerpmatig worden aangepakt. Alleen in de case bij Alhermij wordt een 

ontwikkelbenaderingg gevolgd. De proceseffectiviteit is eveneens relatief laag in de meeste 

cases.. In vier cases ligt de proceseffectiviteit onder de vijfti g procent. In die cases oordeelt 

meerr dan de helft van de mensen negatief over de kenmerken van het veranderingsproces in hun 

organisatie.. Bij Stichting Ons Tweede Thuis en bij Alhermij is sprake van een relatief hoge 

proceseffectiviteitt en in het tweede project bij Stichting Bollenstreek is de proceseffectiviteit 

duidelijkk toegenomen. 

Omm na te gaan of er sprake is van een verband tussen veranderaanpak en proceseffecti-

viteitt zijn de scores tegen elkaar afgezet in figuur 11.1. 

Proceseffectivitei t t 

70% % 

655 Z 

600 Z 

555 Z 

50% % 

455 Z 

400 Z 

355 Z 

300 Z 

•• Ons Tweede Thuis 

•• Bollenstreek (1999) 

•• Hunnerberg 

•• Bollenstreek (1998) 

>> AMEV Interlloyd 

•• Alhermij 

11 1.5 
Ontwerpaanpak k 

2.55 3 
Ontwikkelaanpak k 

Figuurr 11.1 Relatie tussen veranderaanpak en proceseffectiviteit 
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Dee figuur laat een relatie zien tussen veranderaanpak en proceseffectiviteit. Een meer ontwerp-

matigee aanpak hangt samen met een lage proceseffectiviteit en een meer ontwikkelmatige aanpak 

hangtt samen met een hoge proceseffectiviteit. Dat betekent dat de ontwerpbenaderingen die 

inn de meeste cases worden gevolgd veel belemmeringen met zich meebrengen. De ontwikkei-

aanpakk bij Alhermij en de verschuiving naar een meer ontwikkelmatige aanpak bij Stichting 

Bollenstreekk brengen weinig tot geen belemmeringen met zich mee. Enige uitschieter is 

Stichtingg Ons Tweede Thuis. In deze case is sprake van een ontwerpmatige aanpak van het 

veranderingsprocess en een relatief hoge proceseffectiviteit. 

Eenn uitleg van deze uitschieter is dat de meeste leidinggevenden en medewerkers van de 

stichtingg het idee hebben dat de veranderingen hen niet aangaan. Het veranderingsproces is 

voorall  een project van de directie. Dat zij hun eigen project ontwerpmatig aanpakken wordt niet 

alss probleem ervaren. Mensen hebben nog weinig zicht op de consequenties die de veranderingen 

zullenn hebben voor hun dagelijkse werkpraktijk. Het vermoeden bestaat dat bij de invoering 

vann de veranderingen de proceseffectiviteit afneemt. De antwoorden op de open vragen steunen 

datt vermoeden. 

Eenn andere uitleg is dat de ontwerpaanpak past bij de manier waarop binnen de stichting 

wordtt gewerkt. Mensen zijn gewend dat de directie bepaalt wat er gebeurt en verwachten dat ook 

bijj  veranderingen. Er is wel enige kritiek op de top-down aanpak van het veranderingsproces, 

maarr in grote lijnen wordt deze werkwijze geaccepteerd. Niettemin blijf t de verwachting 

bestaann dat de proceseffectiviteit afneemt wanneer duidelijk wordt dat de feitelijke realisatie 

vann de veranderingen vooral op de werkvloer moet plaatsvinden. 

Dee relatie tussen de beoordeling van het handelen van de verandermanagers en de proces-

effectiviteitt bepaal ik aan de hand van de informatie in tabel 11.6. Verschillende bronnen geven 

informatiee over de wijze waarop mensen het handelen van de verandermanagers beoordelen. 

Allereerstt bevat de vragenlijst stellingen over de rol van verandermanagers. Het percentage 

negatievee oordelen over de rol van de verandermanagers en de stellingen die het meest negatief 

wordenn beoordeeld, zijn weergegeven in de tabel. De antwoorden op de open vragen naar 

belemmeringenn en succesvoorwaarden vormen eveneens een informatiebron. De verander-

managers,, c.q. de leden van de managementteams, worden in veel antwoorden expliciet vermeld. 

Dee tabel vat samen waar deze antwoorden in grote lijnen over gaan. Ten slotte vormen de 

gesprekkenn die ik voer met verschillende betrokkenen een bron van informatie. In de tabel is 

aangegevenn wat het algemene oordeel is over het handelen van de verandermanagers dat uit 

dezee gesprekken naar voren komt. 

Dee tabel laat zien dat in vijf cases meer dan de helft van de mensen kritiek heeft op het 

handelenn van de verandermanagers. Alleen bij Alhermij en in het tweede project bij Stichting 

Bollenstreekk is een meerderheid van de betrokkenen positief over de rol van de verandermanagers. 

Kijkendd naar de afzonderlijke stellingen over die rol valt op dat de kritiek zich vooral richt 

opp de wijze waarop de verandermanagers communiceren over de veranderingen. In elk van 

dee vijf cases wordt de stelling over de communicatie van de verandermanagers door ongeveer 

vijfti gg procent van de betrokkenen erg negatief beoordeeld en door dertig procent negatief. 

Bijj  Alhermij betreft deze kritiek respectievelijk tien en dertig procent. In die case zijn de 

betrokkenenn het meest negatief over de aandacht die het begeleidingsteam heeft voor spanningen 

tussenn afdelingen. Zestig procent vindt dat het team daar onvoldoende oog voor heeft. In de 
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A M E VV On s T w e e d e Otth o Ge ra r d H u n n e r b e r g Bo l l ens t ree k Bo l lens t ree k A l h e r m i j 
In ter t loy dd Thu i s He ld r in g 1998 1999 

Negatie ff  oordee l over ro l 

verandermanage r r 

Meestt  negatie f beoordeeld e 

stetüng(en ) ) 

57% % 

Directi ee commu -

niceer tt  nie t goed 

55% % 65% % 62% % 71% % 47% % 19% % 

Directi ee begeleid t 

veranderings --

proce ss niet goed 

ii  vraag belemmerend e facto r Veel kritie k op 

(niet )) handele n 

voormalig ee top 

ii  vraag succesvoorwaard e Koms t nieuw e 

directievoorzitte r r 

irecti ee commu - Managementtea m Managementtea m Managementtea m 

ceer tt  niet goed communiceer t communiceer t communiceer t 

irecti ee begeleid t niet goed nie t goed niet goed 

proce ss niet goed 

Licht ee kritie k op Duidelijk e kritie k Stevig e kritie k Stevig e kritie k 

top-dow nn aanpak op (niet ) handele n op handele n op handele n 

managemen tt  managemen t managemen t 

Leidin gg moet wat Betere sturin g en Beter e aanpak en Beter e aanpak en 

meerr  aandach t begeleidin g beter commu - beter commu -

voo rr  de organi - nicere n nicere n 

sati ee hebbe n 

Managementtea mm Begeleidingstea m 

communiceer tt  heeft weini g aandach t 

nie tt  goed (maar voo r spanninge n 

beterr  dan in 1998) tusse n afdelinge n 

Minde rr  kritie k op Geen gericht e kritie k 

handele nn manage - op handele n 

mentt  dan in 1998 begeleidingstea m 

Communicati ee en Begeleidin g en 

managemen tt  zijn communicati e blijven d 

verbeter dd aandach t geven 

Oordee ll  in gesprekke n 

Proceseffectivitei t t 

Gemengd d 

Laag g 

(3211 positief ) 

Negatie f f 

Relatie ff  hoog 

(572(572 positief ) 

Negatie f f 

Laag g 

(27ÏÏ positief ) 

Gemengd d 

Relatie ff  laag 

(4011 positief ) 

Negatie f f 

Laag g 

{35ZZ positief ) 

Positie f f 

Relatie ff  hoog 

(522(522 positief ) 

Positie f f 

Hoog g 

(6422 positief ) 

Tabell  11.6 Handelen van verandermanager s en proceseffectivitei t 

antwoordenn op de open vraag naar belemmeringen worden de verandermanagers in vrijwel 

elkee case expliciet genoemd, vaak met als toelichting dat zij geen goede sturing en begeleiding 

gevenn aan het veranderingsproces. In de open vraag naar succesvoorwaarden worden het 

spiegelbeeldd van deze belemmering en goede communicatie door de verandermanagers 

genoemd.. In het merendeel van de gesprekken oordelen mensen negatief of gemengd over het 

handelenn van de verandermanagers. Bij Alhermij zijn betrokkenen positief over het begeleidings-

teamm en bij het tweede project bij Stichting Bollenstreek wordt positief geoordeeld over het 

(inmiddelss anders samengestelde) managementteam. 

Hett oordeel over het handelen van de verandermanagers houdt verband met de proces-

effectiviteit.. In de cases met een lage proceseffectiviteit wordt er veel kritiek geuit op de verander-

managers.. De kritiek spitst zich toe op de communicatie over de veranderingen en op de sturing 

enn begeleiding van het veranderingsproces. InVle case met een hoge proceseffectiviteit is 

dee meerderheid van de betrokkenen positief over de communicatie en over de sturing en 

begeleidingg van het veranderingsproces. Dit is tevens de enige case waarin een speciaal team 

iss gevormd om het veranderingsproces te begeleiden. In de andere cases is dat een taak die 

hett managementteam op zich neemt. In het tweede project bij Stichting Bollenstreek is sprake 

vann een relatief hoge proceseffectiviteit. Deze gaat samen met een positief oordeel over het 

handelenn van het managementteam, verbetering van de communicatie over de veranderingen 

enn verbetering van de sturing en begeleiding van het veranderingsproces. Bij Stichting Ons 
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Tweedee Thuis ziet de situatie er anders uit. In die case is sprake van een relatief hoge proces-

effectiviteit,, maar wordt er tevens flinke kritiek geuit op de communicatie over de veranderingen 

enn de sturing en begeleiding van het veranderingsproces. 

Dee effectiviteit van de veranderingsprocessen hangt samen met de gekozen veranderaanpak. Een ontwerp-

matsgee aanpak gaat samen met een lage proceseffectiviteit. Een ontwikkelmatige aanpak gaat samen 

mett een hoge proceseffectiviteit, in de ontwerpmatig aangepakte veranderingsprocessen treden veel 

belemmeringenn op. Tussen de zestig en zeventig procent van de betrokkenen beeft kritiek op de aanpak 

enn inrichting van de veranderingsprocessen. In de case waarin van een ontwerpaanpak wordt overgegaan 

naarr een meer ontwikkelmatige aanpak neemt de kritiek op de aanpak af van vijfenzestig procent tot 

minderr dan vijftig procent. In de case waarin een ontwikkelaanpak wordt gevolgd is vijfenzestig procent 

vann de betrokkenen positief over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces 

Dee effectiviteit van de veranderingsprocessen hangt eveneens samen met het handelen van de verander-

managers.. In de cases met een lage proceseffectiviteit is veel kritiek op dat handelen. De kritiek spitst 

zichh toe op de wijze waarop de verandermanagers communiceren over de veranderingen en op de 

wijzee waarop zij het veranderingsproces sturen en begeleiden. In de case met een hoge proces-

effectiviteitt wordt het handelen van het begeleidingsteam positief beoordeeld. 

11.55 VOORWAARDE N VOOR EFFECTIEVE SURVEY-FEEDBAC K 

Bijj  de vierde vraag in deze studie gaat het om de voorwaarden waaronder survey-feedback 

bijdraagtt aan de versterking van een veranderingsproces. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar 

dee uitwisseling van perspectieven door betrokkenen. De vragenlijst 'Veranderingsprocessen 

inn organisaties' wordt gebruikt voor het uitvoeren van de survey in de zes cases. Het vertrekpunt 

voorr de survey-feedback is een plan dat bestaat uit vijf stappen (zie § 4.9). Gedurende deze studie 

wordenn deze stappen nader uitgewerkt en vindt ontwikkeling van de methode plaats. De nadruk 

verschuiftt geleidelijk van het uitvoeren van een survey naar de inrichting van het feedback -

process en het realiseren van uitgebreide terugkoppeling van de uitkomsten naar alle betrokkenen. 

Inn de voorgaande hoofdstukken is de inrichting van het feedbackproces in de afzonderlijke 

casess al vergeleken (zie § 5.6,6.6, 7.6, 8.6, 9.6,9.10 en 10.6). Telkens reflecteer ik op de aanpak, 

dee effecten ervan en mijn eigen rol in het feedbackproces. Leerervaringen in een case leiden 

tott aanpassing en uitwerking van het stappenplan voor de volgende case. Aldus wordt gedurende 

dezee studie de interventiemethodiek ontwikkeld. In het eerste deel van deze paragraaf zet ik 

mijnn leerervaringen op een rij . In het tweede deel van deze paragraaf bespreek ik de wijze 

waaropp survey-feedback gesprekken tussen betrokkenen stimuleert en daardoor bijdraagt 

aann een veranderingsproces. Ter afsluiting van deze paragraaf ga ik in op een alternatieve 

invullingg van de verschillende stappen met een minder centrale rol voor leidinggevenden. 

Eenn stapsgewijz e aanpak met een central e ro l voo r leidinggevende n 
Voorr elke stap in de survey-feedback bespreek ik eerst de aanvankelijke werkwijze die in de 

eerstee case wordt gevolgd. Dan geef ik aan wat gaandeweg deze studie van belang blijkt te zijn 

bijj  invulling van die stap. Vervolgens sta ik stil bij de manier waarop ik die stap nu zou invullen. 
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11 Afstemmen met betrokkenen over het doel en de aanpak van de survey-feedback 

Dee aanvankelijke werkwijze bij de eerste stap is dat de top van een organisatie wordt betrokken 

inn de planning van een survey-feedback. Uitgangspunt daarbij is dat het betrekken van de 

topp bij het plannen van een survey-feedback nodig is en dat op die manier steun van een 

directiee of managementteam wordt verkregen voor de interventie. 

Inn de eerste en tweede case blijkt dat het betrekken van de top bij de planning van dee survey-

feedbackk noodzakelijk is, maar niet voldoende. In de loop van deze studie wordt steeds 

duidelijkerr dat betrokkenheid bij de survey-feedback nodig is van zowel de top van de organisatie 

alss van de leidinggevenden. Het is daarom zinvol om de planning van de survey-feedback 

mett het managementteam en met de leidinggevenden te bespreken. Belangrijker nog is een 

gesprekk over het doel en de aanpak van de survey-feedback. Helderheid en overeenstemming 

daaroverr zijn nodig om uiteindelijk ook de laatste stap in het proces te kunnen realiseren. 

Eenn aandachtspunt is dat in dit stadium wordt besproken wie wat doet en wie waarvoor 

verantwoordelijkk is. Pas in de laatste twee cases maak ik daar vooraf heldere afspraken over. 

Datt zijn ook de cases waarin de meest uitgebreide terugkoppeling plaatsvindt. In feite gaat 

hett in de eerste stap om het aan de orde stellen van drie vragen: 'Wat is de gedachte achter 

dee methodiek?', 'Welke rol vervullen verschillende betrokkenen?' en 'Hoe gaat worden 

samengewerkt?' ' 

Bijj  de eerste stap is de uiteindelijke werkwijze dat als eerste met het managementteam en de 

leidinggevendenn wordt afgestemd over het doel, de aanpak en de achterliggende principes van de 

survey-feedback.. De planning komt later aan de orde. Uitgangspunt is dat het management-

teamm en de leidinggevenden verantwoordelijkheid nemen voor het slagen van de interventie. 

Zonderr steun van beide groepen lukt het niet om in afdelingen of teams aan de slag te gaan 

mett terugkoppeling van de uitkomsten. De rol van de begeleider van de survey-feedback is 

bijj  deze stap om bovengenoemde vragen aan de orde te stellen en een werkwijze te suggereren 

zodatt betrokkenen een beeld krijgen van de aard en omvang van de interventie (bijvoorbeeld 

inn een plan van aanpak). Ter afsluiting van de eerste stap worden medewerkers geïnformeerd 

overr de survey-feedback. Bij voorkeur gebeurt dat zowel schriftelijk als mondeling door de 

leidinggevenden.. In een gesprek met hun medewerkers kunnen zij toelichten wat het doel is 

vann de survey-feedback, welke aanpak wordt gevolgd en is er gelegenheid voor interactie over 

dee interventie. 

22 Invullen survey door managementteam, leidinggevenden en medewerkers 

Dee aanvankelijke werkwijze bij de tweede stap is dat de vragenlijst onder alle leden van de 

organisatiee wordt verspreid. Het streven is om een respons van tenminste vijfti g procent te 

verkrijgen.. Het op verschillende manieren informeren van betrokkenen draagt bij aan de respons, 

nett als persoonlijk contact over de survey. 

Inn de meeste cases wordt een respons van rond de vijfti g procent verkregen. Al na de eerste 

casee laat ik de veronderstelling los dat mijn eigen enthousiasme voor de survey direct door 

anderenn wordt gevoeld op het moment dat zij over de vragenlijst horen of lezen. Het is nodig 

omm mensen te informeren en om interactie over de vragenlijst mogelijk te maken. Wanneer 

hett managementteam en de leidinggevenden dat doen, maken zij duidelijk dat zij belang 

hechtenn aan de survey en benadrukken zij hun verantwoordelijkheid voor het slagen van de 
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interventie.. Het invullen van de vragenlijst concurreert met vele andere activiteiten in 

organisaties.. Om die reden streef ik er telkens naar om een speciale gelegenheid te creëren 

voorr het invullen. Dat gebeurt in een van de cases en dan wordt ook een hoge respons 

verkregen.. Een helder perspectief op vervolgacties draagt waarschijnlijk het meest bij aan 

eenn hoge respons. De hoogste respons wordt verkregen in de cases waar voor betrokkenen al 

bijj  het invullen van de vragenlijst duidelijk is wat met de uitkomsten gaat gebeuren. 

Dee uiteindelijke werkwijze bij de tweede stap is dat de vragenlijst onder alle betrokkenen 

wordtt verspreid. Dat gebeurt in een werkcontext, waarbij gelijktijdig informatie kan worden 

gegevenn over het doel van de survey-feedback en de vervolgstappen. In de cases is duidelijk 

gewordenn dat het informeren van medewerkers over het doel en de afname van de vragenlijst 

niett voldoende is. Interactie over de interventie en een helder perspectief op vervolgacties 

maaktt mensen enthousiast voor het invullen van de vragenlijst en helpt leidinggevenden om 

hett doel van de survey-feedback concreet te maken. Dat vereist dat bij de eerste stap al in 

grotee lijnen duidelijk moet zijn geworden hoe de terugkoppeling eruit gaat zien. 

Leidinggevendenn kunnen dan bijvoorbeeld uitleggen dat elk team de uitkomsten gaat 

besprekenn tijdens een extra werkoverleg waar ook oplossingen voor problemen aan de orde 

komen.. Het creëren van een speciale gelegenheid voor het invullen van de vragenlijst onder-

streeptt het belang dat aan de interventie wordt gehecht. Echter, in veel organisaties is het 

doorr de drukte of de aard van de werkzaamheden niet eenvoudig een dergelijke bijeenkomst 

tee realiseren. In ieder geval is minimaal een respons van vijfti g procent vereist. Gezamenlijk 

werkenn aan verbetering vraagt als basis dat een meerderheid van de betrokkenen oordeelt 

overr de stand van zaken. 

33 Uitkomsten bespreken met managementteam en leidinggevenden 

Bijj  de derde stap is de aanvankelijke werkwijze dat de uitkomsten eerst met het management-

teamm worden besproken en daarna met de leidinggevenden. Vervolgens gaan de leiding-

gevendenn er in hun afdelingen mee aan de slag (zie stap 4 en 5). Terugkoppeling via de 

hiërarchischee lij n zorgt ervoor dat op elk niveau draagvlak ontstaat voor vervolgacties. Na de 

besprekingg van de uitkomsten kan alvast kort worden stilgestaan bij de vormgeving van de 

terugkoppelingg naar de afdelingen. 

Inn vrijwel alle cases worden de uitkomsten eerst met het managementteam besproken en 

vervolgenss met de leidinggevenden, dan wel gelijktijdig met beide groepen. Door gezamenlijk 

dee uitkomsten te interpreteren ontstaat zowel bij de betrokkenen als bij mij een goed beeld 

vann de problemen en knelpunten. Bovendien wordt duidelijk in hoeverre deze worden 

(h)erkendd door de personen die de veranderingsprocessen sturen en begeleiden. De uitkomsten 

vann de survey en de ernst ervan vormen in de meeste cases geen discussiepunt. Wel bestaan 

err duidelijke verschillen in de manier waarop wordt gedacht over mogelijke vervolgacties en 

hett nut daarvan. In de eerste en tweede case zien de managementteams de uitkomsten vooral 

alss informatie die zij kunnen gebruiken om zelf gerichter te sturen. In de laatste twee cases 

wordenn de uitkomsten gezien als aanleiding om in gesprek te gaan met leidinggevenden en 

medewerkers,, en om gezamenlijk naar mogelijkheden voor verbetering te zoeken. In die 

gevallenn lukt het ook alle stappen in het survey-feedbackproces in te vullen. Echter, in de eerste 

casess blijf t terugkoppeling naar de eenheden beperkt tot het verspreiden van een samenvatting 
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vann de uitkomsten. Om een dergelijke oppervlakkige afronding te voorkomen is het nodig 

omm reeds tijdens de eerste stap stil te staan bij de uitgangspunten van de methodiek en bij de 

invullingg van de laatste stap van het feedbackproces. 

Dee wijze van rapporteren ontwikkelt zich gedurende deze studie en het moment waarop 

rapportagee plaatsvindt verandert. In vrijwel alle cases vindt naast mondelinge bespreking ook 

schriftelijkee rapportage van de uitkomsten plaats. Wanneer de schriftelijke rapportage volgt 

naa de mondelinge bespreking is het mogelijk om in het rapport de gezamenlijke interpretatie 

tee verwerken in de toelichting op de uitkomsten. Dat draagt bij aan herkenbaarheid en 

bruikbaarheidd van de rapportage. In de meeste cases rond ik de survey-feedback af met een 

rapportt dat eindigt met een conclusie en suggesties voor vervolgacties. In een van de cases 

blijf tt de schriftelijke rapportage beperkt tot een grafische weergave van de uitkomsten en gaan 

dee afdelingen zelf aan de slag met de interpretatie ervan en met het trekken van conclusies. 

Inn dat geval maken betrokkenen zich de resultaten meer eigen en worden zij gestimuleerd om 

mett elkaar oplossingen te bedenken voor gesignaleerde problemen. 

Bijj  deze stap is de uiteindelijke werkwijze dat de uitkomsten van de survey als eerste worden 

teruggekoppeldd naar het managementteam en de leidinggevenden. Hoewel dit het moment is 

datt de stand van zaken in het veranderingsproces scherp in beeld komt, blijkt het onverstandig 

tee zijn om pas in dit stadium aan draagvlak voor vervolgacties te gaan werken. Het risico is 

dann dat opvattingen van leden van het managementteam of leidinggevenden over vervolgacties 

niett aansluiten bij de bedoeling van de survey-feedback en dat de uitkomsten niet op afdelingen 

wordenn besproken. Daarom is het nodig om al bij de eerste stap overeenstemming te bereiken 

overr de uitgangspunten van de interventie, de wijze van terugkoppeling en organisatiebrede 

deelname.. Dan kan bij de derde stap met het managementteam en de leidinggevenden worden 

stilgestaann bij de interpretatie van de resultaten en kan worden aangesloten bij het reeds 

bestaandee draagvlak voor vervolgacties. Bespreking van de uitkomsten op de afdelingen 

vormtt de basis voor vervolgacties. De voorbereiding van die bespreking vormt de vierde stap 

inn het survey-feedbackproces. Schriftelijke rapportage ondersteunt de feedback. Een eenvoudige 

grafischee weergave van de resultaten als basis voor de terugkoppeling naar de afdelingen 

nodigtt uit om daar op vergelijkbare wijze naar de resultaten te kijken als leidinggevenden tijdens 

dezee derde stap doen. 

44 Terugkoppeling naar de afdelingen voorbereiden met leidinggevenden 

Dee aanvankelijke werkwijze bij de vierde stap is dat de invulling van de terugkoppeling naar 

afdelingenn of teams samen met de leidinggevenden wordt bepaald. De leidinggevenden gaan 

inn de volgende stap de uitkomsten bespreken met hun medewerkers. Eventueel kan ik bij die 

terugkoppelingg aanwezig zijn als resource person om inhoudelijke of technische vragen over 

dee survey te beantwoorden. 

Inn de eerste drie cases vindt beperkte terugkoppeling naar de afdelingen plaats en is voor-

bereidingg niet aan de orde. In de drie laatste cases vindt voorbereiding telkens op een andere 

manierr plaats: leidinggevenden doen dat zelf, ik werk samen met een klein groepje leiding-

gevendenn een aanpak uit of ik bekijk samen met alle leidinggevenden wat een passende 

invullingg is van de bespreking op afdelingen. Belangrijke vragen bij deze stap zijn of er een 

speciaall  afdelingsoverleg wordt gepland voor de terugkoppeling, of op uniforme wijze wordt 
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teruggekoppeldd of dat elke afdeling zelf de invulling bepaalt, hoe leidinggevenden de terug-

koppelingg begeleiden, op welke manier verslaglegging plaatsvindt en wat er na de bespreking 

opp de afdelingen gebeurt. Telkens wordt gekozen voor een speciaal overleg om daarmee het 

belangg van de terugkoppeling te onderstrepen. In de ene situatie wordt gekozen voor een 

redelijkk uniforme invulling van de terugkoppeling aan de hand van een vijftal vragen die op 

elkee afdeling worden besproken. In de andere situatie kiezen leidinggevenden ervoor om 

samenn met hun afdeling te bekijken wat een zinvolle aanpak van de terugkoppeling is. Het 

strevenn is dat de leidinggevenden de terugkoppeling faciliteren en zoveel mogelijk een open 

gesprekk met medewerkers aangaan. Schriftelijke verslaglegging van de bespreking in de afdelingen 

maaktt het makkelijk om na de vijfde stap de uitkomsten onderling uit te wisselen. In een case 

wordenn alle uitkomsten gebundeld, voorzien van een samenvatting en van een reactie van het 

managementteam.. In een andere case krijgen de uitkomsten van de bespreking een plaats in 

dee afdelingsplannen. 

Inn twee cases vormt de uitgebreide schriftelijke rapportage de basis voor de bespreking op 

dee afdelingen. Voorafgaand aan de bespreking ontvangen medewerkers een exemplaar van 

hett rapport waarin de uitkomsten worden besproken. Iedere afdeling bespreekt dan wat 

belangrijkk is voor verbetering van het veranderingsproces in de organisatie. In de andere case 

ontvangenn medewerkers een grafische weergave van de uitkomsten, zonder tekst en uitleg. 

Dee uitkomsten zijn dan uitgesplitst voor elk van de afdelingen. Iedere afdeling gaat aan de 

slagg met de interpretatie van de eigen resultaten, wat aansluit bij de fase van het organisatie-

ontwikkelingsprocess waarin het bedrijf zich bevindt. 

Dee uiteindelijke werkwijze bij deze stap is dat met leidinggevenden wordt besproken hoe 

dee terugkoppeling naar afdelingen plaatsvindt. De wijze waarop de voorbereiding van de 

terugkoppelingg plaatsvindt, is afhankelijk van situatie in de organisatie en van de uitkomsten 

vann de survey. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling en ontwikkelen 

daaromm zelf een passende invulling van de terugkoppeling. Daarbij is het zinvol dat (1) een 

speciaall  afdelingsoverleg wordt gepland om het belang van de feedback te onderstrepen, 

(2)) een vorm van schriftelijke rapportage beschikbaar is als basis voor de bespreking op afde-

lingenn en (3) er een idee wordt gevormd van het vervolg na de feedback om het doel van de 

besprekingg te verhelderen. Door tijdens de derde en vierde stap als resource person voor de 

leidinggevendenn te fungeren zijn zij in staat om tijdens de bespreking van de uitkomsten in hun 

afdelingenn ook eventuele inhoudelijke of technische vragen over de survey te beantwoorden. 

55 Leidinggevenden bespreken de uitkomsten in kun afdelingen 

Bijj  de vijfde stap is de aanvankelijke werkwijze dat leidinggevenden de uitkomsten bespreken 

inn hun afdelingen en dat plannen worden gemaakt voor verbetering van problemen en knel-

punten.. Wanneer leidinggevenden de bespreking van de uitkomsten begeleiden en samen 

mett medewerkers verbeterplannen maken wordt benadrukt dat de verantwoordelijkheid 

voorr de uitvoering van vervolgacties in de lij n ligt. Speciale aandacht voor uitvoering van 

verbeterplannenn is van belang om te zorgen dat vervolgacties ook werkelijk worden gerealiseerd. 

Inn de drie laatste cases worden de uitkomsten niet alleen met de leidinggevenden besproken, 

maarr vindt ook werkelijk feedback plaats op afdelingsniveau. Leidinggevenden bespreken de 

uitkomstenn van de survey met hun medewerkers en samen bekijken zij wat deze uitkomsten 
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betekenenn voor het veranderingsproces. De tijdens de voorbereiding uitgewerkte aanpak 

wordtt in elke case gevolgd en leidinggevenden zijn tevreden over het resultaat ervan. Een 

apartt overleg maakt het mogelijk om in redelijke rust stil te staan bij de stand van zaken in 

hett betreffende veranderingsproces. Tijdens de besprekingen wordt meestal gefocust op wat 

volgenss betrokkenen de belangrijke uitkomsten zijn. Die worden onderling besproken en 

vervolgenss is de vraag wat verbetermogelijkheden zijn en welke oplossingen mensen zien 

voorr gesignaleerde problemen. Het interpreteren van de uitkomsten is makkelijker dan het 

makenn en uitvoeren van verbeterplannen. In de laatste twee cases krijgt het verbeteren van 

gesignaleerdee problemen en knelpunten een structurele plaats in het vervolg van de ontwikkel-

trajecten.. Dat komt mede doordat de managementteams volgen wat er in de verschillende 

afdelingenn wordt besproken en op basis daarvan centrale thema's formuleren. Op die manier 

ontstaatt een kader waarbinnen lokale verbeteringen plaatsvinden. 

Bijj  deze stap is de uiteindelijke werkwijze dat leidinggevenden de uitkomsten op hun 

afdelingg bespreken. Daarmee wordt de survey-feedback afgerond. Dan volgt de slag naar het 

makenn en uitvoeren van verbeterplannen. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor 

besprekingg op de afdelingen en voor de vervolgacties. Het is zinvol om de interpretatie van 

dee uitkomsten en het nadenken over vervolgacties van elkaar te scheiden. Daarmee wordt 

voorkomenn dat met oplossen wordt begonnen voordat een helder beeld bestaat van de knel-

puntenn en problemen. Het onderscheiden van beide activiteiten draagt er tevens aan bij dat 

voldoendee tijd wordt genomen om deze rustig en zorgvuldig uit te voeren. Een speciaal 

(stappen)plann voor het ontwikkelen en uitvoeren van vervolgacties houdt de aandacht vast 

naa deze vijfde stap en zorgt voor integratie met andere activiteiten. De uitkomsten van de 

afdelingsbesprekingenn worden teruggekoppeld naar het managementteam. Dat gaat na welke 

overkoepelendee thema's bestaan en hoe daarmee aan de slag wordt gegaan. 
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33 Uilkomsten bespreken met managementteam en leidinggevenden 

»» fhierkenmng van de uitkomsten door gesprekken over interpretaties 

•• uitkomsten worden gezien ats aanleiding voor gesprek met alle betrokkenen 

•• eerste ideeën over wijze van terugkoppeling naar hele organisatie 

•• schriftelijke rapportage vervult ondersteunende rol m feedbackproces 

hh Terugkoppeling naar de afdelingen voorbereiden met leidinggevenden 

•• terugkoppeling afstemmen op situatie in organisatie en uitkomsten survey 

•• invulling van de terugkoppeling sluit aan bij vaardigheden leidinggevenden 

•• helderheid over status terugkoppeling en vervolgacties na bespreking uitkomsten op afdelingen 

•• schriftelijke rapportage beschikbaar als basis voor terugkoppeling naar afdelingen 

55 Leidinggevenden bespreken de uitkomsten in hun afdelingen 

•• interpretatie uitkomsten en maken verbeterplannen van elkaar scheiden 

•• leidinggevenden begeleiden bespreking en zijn verantwoordelijk voor uitvoering vervolgacties 

•• maken verbeterplannen en uitvoering vervolgacties integreren in lopende veranderingsproces 

•• managementteam zorgt voor overzicht en inventariseert overkoepelende verbeterthema's 

Survey-feedbac kk als stimulan s voo r uitwisselin g van perspectieve n 
doo rr  betrokkene n 
Dee stapsgewijze aanpak van het survey-feedbackproces stimuleert op verschillende manieren 

hett uitwisselen van perspectieven. In de eerste stap bespreken het managementteam en de 

leidinggevendenn hun ideeën over de wijze waarop de interventie een rol kan spelen in het 

veranderingsproces.. In de tweede stap gaan leidinggevenden en medewerkers met elkaar in 

gesprekk over het doel van de survey. In de derde stap worden uitkomsten geïnterpreteerd 

doorr het managementteam en de leidinggevenden. Dat leidt tot gesprekken over de stand van 

zakenn in het veranderingsproces tussen de leden van het managementteam, tussen de leiding-

gevendenn en tussen beide groepen. In de vierde stap werken leidinggevenden een aanpak van 

dee terugkoppeling naar afdelingen uit en worden eerste gedachten ontwikkeld over verbeter-

acties.. Ten slotte gaan in de vijfde stap leidinggevenden en medewerkers met elkaar in 

gesprekk over de uitkomsten en over oplossingen voor gesignaleerde problemen. Deze invulling 

vann de survey-feedback bevordert communicatie binnen en tussen de drie groepen. Die 

communicatiee gaat over het monitoren van het veranderingsproces, de feitelijke stand van 

zaken,, het aanpakken van problemen en de rol die verschillende betrokkenen daarbij spelen. 

Hierr is het relevant om nader in te gaan op de communicatie tussen managementteam en leiding-

gevenden,, de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers, en de functie van het 

uitsplitsenn van groepsspecifieke uitkomsten. Ik richt mij daarbij vooral op de communicatie 

overr de uitkomsten van de survey. 

Dee uitkomsten van de survey worden in eerste instantie met het managementteam en de 

leidinggevendenn besproken. Per thema uit de vragenlijst wordt de beoordeling van de afzonder-

lijk ee stellingen bekeken. Het managementteam en de leidinggevenden gaan dan in gesprek 

overr de betekenis van de beoordelingen, de achtergrond ervan en regelmatig komt daarbij ook 
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all  aan de orde wat er moet verbeteren. Zonder de survey-feedback (of een andere interventie) 

vindtt systematische reflectie op de stand van zaken in een veranderingsproces meestal niet 

plaatss en verloopt het gezamenlijk betekenis geven aan problemen anders of blijf t dat achterwege. 

Tijdenss de bespreking komen ook de verschillen tussen groepen aan de orde en wordt stilgestaan 

bijj  de vraag waarom het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers anders 

oordelenn over bepaalde thema's. De survey-feedback vormt een aanleiding voor het management-

teamm en de leidinggevenden om op een open wijze met elkaar van gedachten te wisselen over 

hunn organisatie en het veranderingsproces. De interventie draagt bij aan interactie tussen 

beidee groepen en stimuleert uitwisseling van ideeën over wat goed en minder goed gaat, over 

dee oorzaken daarvan en over oplossingen voor problemen. 

Inn de laatste stap bespreken leidinggevenden en medewerkers de uitkomsten van de survey. 

Inn elk van de drie cases waar feedback ook werkelijk in de afdelingen plaatsvindt is dit een 

bijzonderee gebeurtenis. Er is dan een speciaal overleg gepland dat geheel in het teken staat 

vann de wijze waarop in de organisatie wordt gedacht over het veranderingsproces. De oordelen 

vann medewerkers staan centraal in de bespreking van wat er goed en minder goed gaat. 

Leidinggevendenn en medewerkers gaan daarover met elkaar in gesprek. Er wordt dan tevens 

stilgestaann bij de groepsspecifieke uitkomsten en de betekenis ervan. Doel van het speciale 

overlegg is om gezamenlijk te bepalen wat er beter kan. In de betreffende cases is dat nieuw. 

Hett is nieuw dat leidinggevenden en medewerkers op die manier met elkaar in gesprek gaan. 

Ookk nieuw is dat de managementteams middels de survey-feedback 'luisteren*  naar wat 

medewerkerss vinden van de veranderingsprocessen en daarmee aan de slag gaan. De survey-

feedbackk vormt dan een omslagpunt in het veranderingsproces. Naar aanleiding van 

dee interventie wordt een start gemaakt met een meer gezamenlijke manier van werken aan 

veranderingg van de organisatie. 

Survey-feedbac kk met een minde r central e ro l voo r leidinggevende n 
Leidinggevendenn vervullen een centrale rol in het hiervoor besproken stappenplan. Daarmee 

wordtt aangesloten bij de bestaande wijze van sturing in organisaties. In bijna elke case vervult 

hett managementteam de strategische rol in het veranderingsproces en zijn de leidinggevenden 

verantwoordelijkk voor de invoering van de veranderingen. Wanneer de verantwoordelijkheid 

voorr de interventie in de lij n ligt, bevordert dat de integratie met andere activiteiten die in 

hett kader van het veranderingsproces plaatsvinden. Tegelijk is de laatste stap in het feedback-

process dat leidinggevenden en medewerkers samen aan de slag gaan met het ontwikkelen van 

verbeteringen.. Medewerkers bepalen uiteindelijk in belangrijke mate of veranderingen worden 

gerealiseerdd en daarom is het zinvol om met hen stil te staan bij de aanpak en inrichting van 
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hett veranderingsproces. Gaandeweg deze studie komt de vraag op of het mogelijk is om 

medewerkerss eerder een rol te laten spelen in de inrichting van het survey-feedbackproces. 

Inn de laatste case is de tweede survey-feedback een gezamenlijk project van het management-

team,, de leidinggevenden en de medewerkers. Tijdens een bijeenkomst voor al het personeel wordt 

overr het doel en de aanpak afgestemd. Later worden de algemene uitkomsten doorgenomen 

mett de leidinggevenden en de medewerkers samen. Daarna worden gespecificeerde resultaten 

besprokenn op de afdelingen. Deze andere invulling van de survey-feedback is mogelijk door 

hett ontwikkeltraject dat dan een jaar loopt. Tijdens dat traject is de organisatie vertrouwd 

geraaktt met het samenwerken aan de veranderingen. De rollen van strategen, invoerders en 

ontvangerss zijn niet gekoppeld aan de drie groepen, maar worden voor een belangrijk deel 

doorr alle betrokkenen vervuld. In de twee andere cases waar de survey-feedback geheel wordt 

afgerondd heeft een dergelijk voortraject niet plaatsgevonden. Daar betekent de survey-feedback 

eenn eerste kennismaking met een meer gezamenlijke manier van denken over en werken aan 

veranderingen.. Die kennismaking verloopt stapsgewijs en begint bij het managementteam en 

dee leidinggevenden. Vervolgens komen medewerkers in beeld. Zonder deze fasering zou voor 

aanvangg van de survey-feedback een meer radicale omslag nodig zijn die niet zomaar is te 

realiseren.. In de eerste twee cases blijf t de sturing geheel in handen van het managementteam 

datt zijn centrale rol verstevigt door in te grijpen op die punten die de leden van het team zelf 

vann belang achten. 

Survey-feedbackk met een minder centrale rol voor leidinggevenden is mogelijk in specifieke 

situaties.. Als bij de start van de interventie al sprake is van ervaring met gezamenlijk werken 

aann het veranderingsproces, bijvoorbeeld uit een voortraject of uit eerdere veranderings-

processen,, kan het doel en de aanpak van survey-feedback direct met de hele organisatie 

wordenn besproken. Wanneer survey-feedback een eerste kennismaking is met ontwikkelings-

gerichtee interventie is dat lastig. In elk geval vereist een survey-feedback met een minder cen-

tralee rol voor leidinggevenden een ander stappenplan. Daarin kan de chronologie worden 

behoudenn van het starten met bepalen van de aanpak en eindigen met het invullen van de 

terugkoppelingg van de uitkomsten. Echter, de rollen van het managementteam, de leiding-

gevendenn en de medewerkers in de afzonderlijke stappen moeten opnieuw worden verkend. 

;nn van een sur leidinggevendenn is moqet 

wanneer ::  (1) een organisati e ervarin g heef t met verandere n volgen s een ontwikketingsbenadering, 

dann wel voorafgaan d aan de interventie eerst een geschikt e contex t word t gecreëer d en (2) een ande r 

stappenpla nn word t uitgewerk t 

Effec tt  van survey-feedbac k als stuurmidde l en als leermidde l 
Kortt voor afronding van deze studie bespreek ik de casebeschrijvingen met de directeuren 

vann de organisaties waarmee is samengewerkt. Een thema in die gesprekken is welke leer-

ervaringg het werken met survey-feedback heeft opgeleverd. In alle gevallen levert de survey-

feedbackk de organisatie een beeld van de stand van zaken in het veranderingsproces. 

Terugkoppelingg van de uitkomsten werkt als een spiegel die de organisatie zichzelf voorhoudt. 

Diee spiegel bevat zestien facetten die aangeven wat goed en minder goed gaat. Bovendien 
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brengenn de antwoorden op de open vragen extra kleur aan. Door het spiegelen ontstaat zicht 

opp mogelijkheden voor verbetering. Twee belangrijke vragen in dit verband zijn aan wie 

wordtt teruggekoppeld en hoe vervolgens wordt omgegaan met de uitkomsten. In alle geval-

lenn wordt teruggekoppeld aan het managementteam en de leidinggevenden. In de latere cases 

gaann deze groepen daarna een gesprek aan met medewerkers. Wanneer de terugkoppeling 

zichzich alleen richt op het managementteam en de leidinggevenden fungeert survey-feedback 

alss stuurmiddel voor het management. Wanneer het managementteam, de leidinggevenden 

enn de medewerkers met elkaar aan de slag gaan met de uitkomsten fungeert survey-feedback 

alss leermiddel voor alle betrokkenen. 

Hett effect van survey-feedback is beperkt wanneer de interventie wordt gebruikt als stuur-

middel.. Het managementteam en de leidinggevenden interpreteren de uitkomsten en 

concluderenn op welke punten veranderingsproces kan worden versterkt. Hun perspectief op 

dee situatie blijf t centraal staan. In lij n met de ontwerpmatige benadering van verandering 

signaleertt het managementteam wat niet goed gaat en bepaalt wat nodig is voor een betere 

aanpak.. Oplossingen worden dan gezocht in duidelijker vertellen wat de bedoeling is van de 

veranderingen,, meer informeren, de noodzaak overtuigender brengen en leidinggevenden 

aansprekenn op hun verantwoordelijkheid voor realisatie van de veranderingen. 

Survey-feedbackk heeft vooral effect wanneer de interventie wordt ingezet als leermiddel. 

Dann staat gezamenlijke analyse van de situatie centraal en bepalen betrokkenen met elkaar 

watt er beter kan. Doordat het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers 

perspectievenn uitwisselen ontstaat een breed gefundeerd beeld van problemen, knelpunten 

enn oplossingsrichtingen. Terugkoppeling van de uitkomsten krijgt een plaats in een leerproces 

waarinn systematisch kijken naar verandering, reflecteren op het verloop en samenwerken 

centraall  staan. Leren en veranderen worden gekoppeld. In de vijfde case speelt survey-feedback 

eenn rol in de omslag van ontwerpmatig veranderen naar een meer ontwikkelmatige aanpak. 

Dee tweede survey-feedback maakt dan de resultaten van het ingezette leerproces en de 

gezamenlijkee inspanningen zichtbaar. In de zesde case is survey-feedback integraal onderdeel 

vann een ontwikkelproces waarin gezamenlijk veranderen en leren in de aanpak zijn verwerkt. 

Dee eerste survey-feedback leert de organisatie een zelfdiagnose uit te voeren en zet de koers 

voorr de veranderingen. De tweede survey-feedback maakt de kracht zichtbaar van gezamenlijk 

werkenn aan die veranderingen. 
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11 .66 GERELATEERD E T H E M A ' S 

Tweee aan de onderzoeksvragen gerelateerde thema's zijn: (1) de keuze voor veranderen in de 

bestaandee organisatie of voor het inrichten van een veranderorganisatie en (2) mijn positie 

enn rol als onderzoeker of adviseur in de veranderende organisaties. In deze paragraaf leg ik 

kortt uit waarom de thema's relevant zijn om te bespreken en maak ik voor elk thema een ver-

gelijkingg van de cases. In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op het verband met de 

onderzoeksvragen. . 

Verandere nn in de lijnorganisati e of inrichte n van een veranderorganisati e 
Eenn belangrijke kwestie bij de vormgeving van veranderingsprocessen betreft het wel of niet 

inrichtenn van een veranderorganisatie. Wanneer de bestaande lijnorganisatie verantwoordelijk 

iss voor het veranderingsproces, zorgen managementteam en leidinggevenden voor de aansturing 

enn invoering van de veranderingen. Wanneer een veranderorganisatie wordt ingericht, ontstaat 

eenn tijdelijk verband van mensen met specifieke taken en verantwoordelijkheden in het 

veranderingsprocess (bijvoorbeeld in de vorm van een projectorganisatie of in het benoemen 

vann procesverantwoordelijken). De cases verschillen in de keuzes die worden gemaakt met 

betrekkingg tot het vraagstuk lijnorganisatie-veranderorganisatie. Die verschillen zijn in verband 

tee brengen met geconstateerde problemen. 

Inn vijf van de zes cases vindt het veranderingsproces plaats in de bestaande lijnorganisatie. 

Vrijwell  altijd is het de bedoeling dat de gehele lij n (managementteam en leidinggevenden) 

zorgdraagtt voor de vormgeving en realisatie van de veranderingen. In de praktijk zijn het 

voorall  de leden van het managementteam die het door henzelf geïnitieerde veranderings-

process trekken, soms samen met enkele leidinggevenden. Er wordt weinig aandacht besteed 

aann de inrichting en het verloop van het veranderingsproces. Veel leidinggevenden komen 

niett toe aan de vertaling van de veranderingen naar hun afdelingen. Een belangrijke reden is 

datt daar onvoldoende tijd voor is (of wordt gemaakt), omdat de dagelijkse gang van zaken 

allee aandacht vraagt (en krijgt). Ook is vaak niet duidelijk hoe die vertaling kan plaatsvinden. 

Dezee situatie is anders in het tweede project dat ik doe in de vijfde case. Het veranderings-

process vindt ook dan plaats in de bestaande lijnorganisatie. Er is dan echter meer aandacht 

gekomenn voor de proceskant van veranderen en de leidinggevenden zijn samen met mede-

werkerss bezig om de veranderingen in de afdelingen vorm te geven. In de zesde case wordt 

dee bestaande lijnorganisatie tijdelijk ondersteund door een begeleidingsteam. Dat team richt 

zijnn aandacht vooral op de vormgeving en bewaking van het organisatie-ontwikkelingsproces. 

Hett zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle betrokkenen een bijdrage leveren, dat daar tijd voor 

wordtt vrijgemaakt en dat vooruitgang wordt geboekt. 

Dee belemmeringen, de kritiek op de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen en 

opp het handelen van de verandermanagers kunnen voor een deel worden begrepen in deze 

context.. De keuze voor veranderen in de bestaande lijnorganisatie betekent dat management-

team,, leidinggevenden en medewerkers daar naast hun dagelijkse taken mee aan de slag moeten. 

Hett is dan moeilijk om tijd en middelen beschikbaar te stellen voor de veranderingen, want 

datt gaat ten koste van de meestal toch al drukke on-going business. Er is wel sprake van 

inhoudelijkk eigenaarschap van de veranderingen (bij de bedenkers die hebben bedacht wat 
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err moet veranderen). Echter, aandacht voor de vormgeving en het verloop van het proces 

(hoee wordt er veranderd?) en proceseigenaarschap (wie is verantwoordelijk voor procesma-

tigee kant van veranderen?) ontbreken. Ingrijpende veranderingen vragen aandacht voor 

inhoudd en voor proces. De cases laten zien dat weinig aandacht voor de procesmatige kant 

vann veranderen samengaat met een lage proceseffectiviteit en andersom. 

Positi ee en ro l van de onderzoeke r of adviseu r 
Mij nn positie en rol als onderzoeker of adviseur bespreek ik telkens in context van het opzetten 

enn uitvoeren van een survey-feedback. Daarbij gaat het om vragen als: 'Hoe kijk ik naar een 

veranderendee organisatie?", 'Hoe kijkt de organisatie naar mij? en 'Hoe geef ik de interventie 

opp effectieve wijze vorm?' Met de survey-feedback grijp ik in in een veranderend systeem. 

Datt betekent dat ik een dubbelrol vervul. Ik voer een vragenlijstonderzoek uit en ik ben 

begeleiderr van een interventie die beweging in gang zet. 

Hett uitvoeren van vragenlijstonderzoek krijgt in eerste instantie meeste aandacht. Ik neem 

eenn afstandelijke positie in. Als onderzoeker ben ik vooral gericht op het verzamelen van 

gegevenss over de stand van zaken in een veranderende organisatie. Als duidelijk wordt dat op 

diee manier de feedback beperkt wordt ingevuld, vindt verandering plaats naar praktijkgericht 

onderzoek.. Als onderzoeker-adviseur ben ik meer betrokken bij de organisatie, ga ik een relatie 

aann met het managementteam en de leidinggevenden, en besteed ik meer aandacht aan het 

begeleidenn van de interventie. Ik zoek aansluiting bij de situatie in de organisatie, de invulling 

vann de survey-feedback wordt in overleg bepaald en de terugkoppeling van de uitkomsten is 

steedss meer gericht op versterking van het veranderingsproces. In laatste case is sprake van 

actieonderzoek.. Als adviseur begeleid ik samen met anderen het organisatie-ontwikkelings-

proces.. Voor de organisatie is survey-feedback een integraal onderdeel van ontwikkeltraject 

enn een manier om het procesverloop in kaart te brengen. Voor mij zijn de uitkomsten ook 

bruikbaarr als onderzoeksmateriaal. 

Alss begeleider van de interventie streef ik ernaar een organisatie inzicht te verschaffen in 

dee stand van zaken in het veranderingsproces en een middel aan te reiken om een start te 

makenn met het oplossen van knelpunten en problemen. De aard van de interventie vereist 

eenn procesrol. Het uiteindelijke doel van de survey-feedback is dat de organisatie zelf aan de 

slagg gaat met het bedenken en realiseren van verbeteringen. In de rol van procesbegeleider 

ondersteunn ik het managementteam en de leidinggevenden in het uitvoeren van een organisatie-

breedd onderzoek, in het reflecteren op de uitkomsten en in het zoeken naar mogelijkheden 

omm samen met medewerkers invulling te geven aan het veranderingsproces in de organisatie. 

Tegelijkertijdd vervul ik ook een expertrol. Mij n expertise in het doen van vragenlijstonderzoek 

enn in het inrichten van het survey-feedbackproces breng ik in tijdens de besprekingen met 

hett managementteam en de leidinggevenden. Beslissingen neem ik niet, wel geef ik informatie 
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enn doe ik suggesties wanneer het gaat om het maken van keuzes. Ik geef in beperkte mate 

invullingg aan de sociaal-emotionele en politieke rollen. Deze rollen hebben meer te maken 

mett wat zich om een survey-feedback afspeelt, dan met de interventie zelf. De sociaal-

emotionelee rol is bijvoorbeeld relevant om met leidinggevenden (individueel) te praten over 

negatievee uitkomsten die direct op hen betrekking hebben of waar zij zich persoonlijk voor 

verantwoordelijkk voelen. De politieke rol is relevant wanneer het gaat om het inschatten van 

dee manier waarop bepaalde sleutelfiguren over interventie denken of om het bespreekbaar 

makenn van de kritiek op hun handelen. 

Hett realiseren van effectieve survey-feedback vereist kennis van vragenlijstonderzoek en 

deskundigheidd in het begeleiden van de interventie. Het begeleiden van de interventie vraagt 

omm een betrokkenheid bij de organisatie die in academisch onderzoek ontbreekt. In praktijk-

gerichtt onderzoek en in actieonderzoek wordt een relatie aangegaan met betrokkenen in de 

organisatie.. Die relatie maakt een op de situatie toegesneden invulling van de survey-feedback 

mogelijkk en zorgt ervoor dat met managementteam en leidinggevenden kritisch kan worden 

gekekenn naar de organisatie en naar de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. 

Tegelijkk is afstand nodig om vanuit een extern perspectief de uitkomsten te beoordelen en 

omm eigenaarschap van de uitkomsten bij mensen in de organisatie te leggen. Survey-feedback 

vraagtt met name een procesrol, aangevuld met een expertrol. Als survey-feedback onderdeel 

iss van een groter traject, kan het wenselijk zijn om ook een sociaal-emotionele rol en een 

politiekee rol te vervullen. 
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