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LERENDD VERANDERE N MET 
GEBRUIKK VA N SURVEY-FEEDBAC K 

INLEIDIN G G 

Ditt laatste hoofdstuk begint met conclusies. Eerst zet ik op een rij wat de vergelijking van 

dee cases heeft opgeleverd en trek ik algemene conclusies. In paragraaf 12.2 bespreek ik de 

conclusiess die betrekking hebben op de vraag waarom veranderen lastig is. In paragraaf 12.3 

geeff  ik aan onder welke voorwaarden de survey-feedback methodiek bijdraagt aan het verloop 

vann een veranderingsproces. Paragraaf 12.4 bevat een terugblik op de doestellingen van deze 

studie.. In paragraaf 12.5 bediscussieer ik enkele kwesties die betrekking hebben op de aanpak 

enn het verloop van ingrijpende veranderingsprocessen in organisaties. Achtereenvolgens ga ik 

inn op ontwerpen en ontwikkelen van veranderingsprocessen, samen ontwikkelen, perspectieven 

vann belanghebbenden, veranderorganisatie en verder onderzoek naar veranderingsprocessen. 

Paragraaff  12.6 gaat over kwesties die te maken hebben met de aanpak en inrichting van survey-

feedback.. Ik bespreek het principe en de werking van de interventie, de klassieke aanpak van 

survey-feedback,, de procesrol en de expertrol, de positionering van de interventie en verder 

onderzoekk naar survey-feedback. Ter afsluiting van deze studie geef ik in paragraaf 12.7 aan 

watt de kracht van survey-feedback is als leermiddel in complexe veranderingsprocessen. 

WAARO MM IS VERANDEREN LASTIG? 

Hett centrale probleem in deze studie is dat ingrijpende veranderingen in middelgrote organisaties 

vaakk moeizaam verlopen. Dat probleem is vertaald in drie onderzoeksvragen die gaan over 

belemmeringenn in veranderingsprocessen, verschillen in perspectief van belanghebbenden 

enn over de effectiviteit van veranderaanpakken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de 

vraagg of het handelen van het middenkader een probleem vormt, de vraag of overeenkomst 

inn perspectief samenhangt met steun voor de veranderingen en de vraag of het handelen van 

dee verandermanagers bijdraagt aan de proceseffectiviteit. 

Vergelijkingg van de cases (zie hoofdstuk 11) levert de volgende inzichten: 

 De belemmerende factoren hebben vooral te maken met de aanpak en inrichting van de 

veranderingsprocessen.. Vij f groepen van onderling samenhangende problemen zijn: 

(1)) onvoldoende tijd en middelen, (2) onvoldoende informatie en communicatie over de 

veranderingen,, (3) onvoldoende aandacht voor het creëren van betrokkenheid, (4) spanningen 

binnenn en tussen afdelingen, en (5) het handelen van leden van het managementteam en de 

doorr hen gekozen veranderaanpak. Het handelen van leidinggevenden (middenkader) vormt 

geenn probleem: er zijn geen aanwijzingen voor weerstand van of door leidinggevenden. 

 De succesfactoren zijn gespiegeld aan de belemmerende factoren en hebben betrekking op 

dee organisaties en op de mensen die daarin werken. De aspecten van de organisaties worden 

redelijkk positief beoordeeld, wat een gunstige uitgangssituatie betekent voor veranderen. 
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Nietteminn ontstaan problemen tijdens de veranderingsprocessen. De meest in het oog 

springendee succesfactoren zijn: (1) de positieve verwachting die mensen hebben van de 

uitkomstt en (2) hun steun en inzet voor de veranderingen. 

 Belanghebbenden kijken elk op eigen wijze naar hun organisatie en het veranderingsproces. 

Dee leden van de managementteams van de organisaties oordelen het meest positief over de 

situatiee in hun organisatie en over het veranderingsproces. De medewerkers oordelen licht 

positieff  over hun organisatie en negatief over het veranderingsproces. De leidinggevenden 

oordelenn meestal minder positief dan de leden van het managementteam en positiever 

dann de medewerkers. 

 De eigen manier van denken van de drie groepen hangt samen met hun positie en rol in 

dee veranderende organisaties. De managementteams vervullen een strategische rol, zijn 

initiatorr van de veranderingen en verzorgen de aansturing ervan. De leidinggevenden 

vervullenn de rol van invoerders en zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de veranderingen 

naarr hun afdelingen. De medewerkers zijn ontvangers van de veranderingen. Meestal is 

hunn rol het uitvoeren wat de managementteams en leidinggevenden hebben bedacht. 

 Er is geen relatie gevonden tussen de mate van overeenkomst in perspectief van de drie 

groepenn en de mate van steun en inzet voor het veranderingsproces in de organisatie. 

Dee mate van overeenkomst in perspectief varieert per case, terwijl de mate van steun en 

inzett ongeveer gelijk is. 

 De effectiviteit van dee veranderingsprocessen hangt samen met de gekozen veranderaanpak. 

Eenn ontwerpmatige aanpak gaat samen met een lage proceseffectiviteit. Een ontwikkei-

matigee aanpak gaat samen met een hoge proceseffectiviteit. In de ontwerpmatig aangepakte 

veranderingsprocessenn treden veel belemmeringen op. Tussen de zestig en zeventig procent 

vann de betrokkenen heeft kritiek op de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen. 

Inn de case waarin van een ontwerpaanpak wordt overgegaan naar een meer ontwikkel-

matigee aanpak neemt de kritiek op de aanpak af van vijfenzestig procent tot minder dan 

vijfti gg procent. In de case waarin een ontwikkelaanpak wordt gevolgd is vijfenzestig procent 

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

 De effectiviteit van de veranderingsprocessen hangt eveneens samen met het handelen 

vann de verander managers. In de cases met een lage proceseffectiviteit is veel kritiek op dat 

handelen.. De kritiek spitst zich toe op de wijze waarop de verandermanagers communiceren 

overr de veranderingen en op de wijze waarop zij het veranderingsproces sturen en begeleiden. 

Inn de case met een hoge proceseffectiviteit wordt het handelen van het begeleidingsteam 

positieff  beoordeeld. 

 Veranderen binnen de bestaande lijnorganisatie maakt het lastig om de nodige extra tijd 

enn middelen vrij te maken. Een lage proceseffectiviteit is meestal het resultaat wanneer 

binnenn de bestaande lijnorganisatie wordt veranderd. Een veranderorganisatie met duidelijk 

belegdd proceseigenaarschap zorgt ervoor dat aandacht wordt besteed aan de vormgeving 

enn het verloop van een veranderingsproces. 

Dezee bevindingen leiden tot de eerste algemene conclusie dat het realiseren van ingrijpende 

veranderingenn in middelgrote organisaties vooral lastig is wanneer onvoldoende aandacht 

wordtt besteed aan de aanpak, de inrichting en het verloop van het veranderingsproces. 
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Managementteamss hanteren meestal een ontwerpaanpak waarin de top van de organisatie 

hett veranderingsproces stuurt in de richting van vaststaande doelen en weinig ruimte is voor 

dee inbreng van andere belanghebbenden. Gescheiden rollen van het managementteam, de 

leidinggevendenn en de medewerkers zorgen voor verschillende perspectieven op het veranderings-

proces.. Het managementteam is veelal bezig met zijn eigen veranderingsproces, soms samen 

mett de leidinggevenden. De potentiële bijdrage van medewerkers wordt veelal onvoldoende 

benut.. Zelf zijn de managementteams van mening dat een ontwerpaanpak goed functioneert. 

Leidinggevendenn oordelen minder positief dan managementteams en positiever dan mede-

werkers.. Medewerkers hebben kritiek op vrijwel alle aspecten van het veranderingsproces, 

mett name op de top-down invoering van veranderingen, het hoge tempo waarin de 

veranderingenn moeten worden gerealiseerd, de beperkte middelen die daarvoor beschikbaar zijn, 

hett ontbreken van dialoog over de aanpak en inrichting van het proces en het onvoldoende 

stimulerenn van communicatie en uitwisseling van ideeën. Voor een belangrijk deel is dat kritiek 

opp het handelen van de managementteams. Het handelen van leidinggevenden vormt geen 

belemmeringg in veranderingsprocessen. De top-down invoering vindt plaats in de bestaande 

lijnorganisatie.. Dat is lastig, want realisatie moet plaatsvinden in beperkte tijd en met weinig 

extraa middelen. Tussentijds opmaken van de stand van zaken staat zelden gepland waardoor 

beperktt zicht bestaat op het verloop van een veranderingsproces. 

WANNEE RR DRAAG T SURVEY-FEEDBAC K BIJ AA N EEN 
VERANDERINGSPROCES? ? 

Dee vierde onderzoeksvraag in deze studie gaat over de voorwaarden waaronder survey-feedback 

bijdraagtt aan versterking van een veranderingsproces. In de loop van de studie is een stappen-

plann ontwikkeld voor een survey-feedback met een centrale rol voor leidinggevenden. 

Dee kern van de leerervaringen die worden opgedaan door reflectie op de aanpak van de 

survey-feedbackk in de cases en op de effecten is als volgt: 

 Drie condities voor het effectief gebruik van survey-feedback als interventie gericht op 

hett versterken van een veranderingsproces zijn: (1) afstemming over de aanpak van de 

survey-feedbackk en de achterliggende principes met managementteam en leidinggevenden, 

(2)) uitvoering van het gehele stappenplan; een survey-feedback is niet effectief zonder 

terugkoppelingg naar afdelingen en (3) begeleiding van het gebruik van de interventie 

zodanigg dat de organisatie zelf vervolgacties in gang kan zetten. Nadere uitwerking van 

dezee condities geeft zicht op de voorwaarden voor het realiseren van effectieve feedback 

(ziee figuur 12.1). 

 Survey-feedback stimuleert managementteams, leidinggevenden en medewerkers om per-

spectievenn uit te wisselen over de stand van zaken in hun veranderende organisatie. 

Terugkoppelingg van de uitkomsten bevordert communicatie over de veranderingen 

binnenn en tussen de drie groepen. Het uitsplitsen van groepsspecifieke uitkomsten maakt 

zichtbaarr waar verschillen bestaan in perspectief op de organisatie en op het verande-

ringsproces.. Interactie over die verschillen draagt bij aan wederzijds begrip en aan het 

zoekenn naar oplossingen voor problemen. 
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11 Afstemme n met betrokkene n 
overr  het doel en de aanpak 
vann de survey-feedbac k > > 

Overeenstemmin gg ever uitgangspunte n methodie k 

(geenn sturingsmidde l doel is realisere n van interactie ) 

Helder ee verdelin g taken managementteam , leidinggevende n en procesbegeleide r 

Globaa ll  beeld van terugkoppelin g naar afdelinge n en intenti e tot vervolgactie s 

Veell  aandach t voo r wijz e van afnam e 

(inn werktijd , bi j voorkeu r special e gelegenhei d bieden,  geen post ) 

Plann voo r terugkoppelin g en vervolgactie s duidelij k maken 

Respon ss van tenminst e 501 van elk van de betrokke n groepe n 

(H)erkennin gg van de uitkomste n doo r gesprekke n over interpretatie s 

Uitkomste nn worde n gezien als aanleidin g voo r gespre k met alle betrokkene n 

Eerst ee ideeën over wijz e van terugkoppelin g naar hele organisati e 

Schriftelijk ee rapportag e vervul t ondersteunend e ro l in feedbackproce s 

Terugkoppelin gg afstemme n op situati e in organisati e en uitkomste n surve y 

Invullin gg van de terugkoppelin g slui t aan hi j vaardighede n leidinggevende n 

Helderhei dd over statu s terugkoppelin g en vervolgactie s na besprekin g uitkomste n op afdelinge n 

Schriftelijk ee rapportag e beschikbaa r als basi s voo r terugkoppelin g naar afdelinge n 

Interpretati ee uitkomste n en maken verbeterplanne n van elkaar scheide n 

Leidinggevende nn begeleide n besprekin g en zijn verantwoordelij k voor uitvoerin g vervolgactie s 

Hakenn verbeterplanne n en uitvoerin g vervolgactie s integrere n in lopend e veranderingsproce s 

Managementtea mm zorg t voo r overzich t en gaat na welk e overkoepelend e verbeterthema' s bestaa n 

Figuu rr  12.1 Voorwaarde n voor het realisere n van effectiev e feedbac k 

 Het uitvoeren van een survey-feedback met een minder centrale rol voor leidinggevenden 

iss mogelijk wanneer: (1) een organisatie ervaring heeft met veranderen volgens een 

ontwikkelbenadering,, dan wel voorafgaand aan de interventie eerst een geschikte context 

wordtt gecreëerd en (2) een ander stappenplan wordt uitgewerkt. 

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

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

vraagtt om een betrokkenheid bij de organisatie die in academisch onderzoek ontbreekt. 

Inn praktijkgericht onderzoek en in actieonderzoek wordt een relatie aangegaan met 

betrokkenenn in de organisatie. Die relatie maakt een op de situatie toegesneden invulling 

vann de survey-feedback mogelijk en zorgt ervoor dat met managementteam en leiding-

gevendenn kritisch kan worden gekeken naar de organisatie en naar de aanpak en inrichting 

vann het veranderingsproces. Tegelijk is afstand nodig om vanuit een extern perspectief de 

uitkomstenn te beoordelen en om eigenaarschap van de uitkomsten bij de organisatie te 

leggen.. Survey-feedback vraagt met name een procesrol, aangevuld met een expertrol. Als 

survey-feedbackk onderdeel is van een groter traject, kan het wenselijk zijn om ook een 

sociaal-emotionelee rol en een politieke rol te vervullen. 

 Survey-feedback kan worden ingezet als stuurmiddel voor het management en als leer-

middell  voor alle betrokkenen. Fungeert de interventie als stuurmiddel, dan is het effect 

4 1 8 8 

22 Invulle n surve y 
doo rr  managementteam . 
leidinggevende nn en 
medewerker s s 

> > 

33 Uitkomste n bespreke n 
mett  managementtea m en 
leidinggevende n n 

44 Terugkoppelin g naar de 
afdelinge nn voorbereide n 
mett  leidinggevende n 

55 Leidinggevende n bespreke n 
dee uitkomste n in hun 
afdelinge n n 



beperkt.. Het perspectief van het management staat centraal en de ontwerpmatige veran-

deraanpakk blijf t ongewijzigd. Fungeert de interventie als leermiddel, dan is het effect 

groot.. Het uitwisselen van perspectieven, met en van elkaar leren en gezamenlijk veran-

derenn staan dan centraal. Survey-feedback inzetten als leermiddel kan leiden tot een 

omslagg naar meer ontwikkelmatig veranderen. In een ontwikkelaanpak gericht op samen 

lerenn en veranderen is survey-feedback een passende interventie voor diagnose en voor 

monitoringg van de veranderingen. 

Dee tweede algemene conclusie is dat survey-feedback bijdraagt aan de versterking van een 

veranderingsprocess als aan drie condities wordt voldaan. Ten eerste is afstemming met 

managementteamm en leidinggevenden van belang om de principes van de interventie te 

verhelderenn en de aanpak uit te werken. Ten tweede is uitvoering van het hele stappenplan 

vann belang om terugkoppeling op afdelingsniveau te laten plaatsvinden. Effectieve feedback 

wordtt bevorderd door rekening te houden met de voorwaarden die voor elke stap gelden 

(ziee figuur 12.1). Ten derde is begeleiding van de interventie van belang om tijdens de 

survey-feedbackk de stappen te kunnen zetten en na de feedback gemaakte verbeterplannen uit 

tee voeren. Leidinggevenden vervullen een centrale rol in het survey-feedbackproces waardoor 

aansluitingg plaatsvindt bij de bestaande wijze van sturing in de organisatie. In bepaalde situaties 

iss het mogelijk om de aanpak en uitvoering van een survey-feedback met leidinggevenden en 

medewerkerss samen vorm te geven. Begeleiding van de interventie vraagt om een procesrol. 

Dee begeleiding is er vooral op gericht dat mensen in de organisatie eigenaar worden en blijven 

vann de uitkomsten van de survey en dat betrokkenen zelf het initiatief nemen voor vervolg-

actiess en verbetering van het veranderingsproces. Survey-feedback is vooral effectief wanneer 

dee interventie wordt ingezet als leermiddel voor de hele organisatie. Als stuurmiddel voor het 

managementt is de interventie minder effectief. Werken met survey-feedback versterkt een 

veranderingsprocess op vier manieren. Ten eerste wordt systematisch in kaart gebracht wat goed 

enn minder goed gaat tijdens het veranderingsproces. Ten tweede vindt terugkoppeling van de 

uitkomstenn plaats naar alle betrokkenen. Ten derde worden gesprekken op gang gebracht tussen 

groepenn in de organisatie over de uitkomsten van de survey en over hun eigen perspectieven. 

Tenn vierde vormt de feedback een aanzet voor het aanpakken van gesignaleerde problemen. 

12.44 TERUGBLIK OP DE DOELSTELLINGE N VAN DEZE STUDIE 

Inn hoofdstuk 1 van deze studie is een vijftal doelstellingen geformuleerd. De uitkomsten uit 

dee vergelijking van de cases en de algemene conclusies (zie § 12.2 en 12.3) laten zien dat deze 

doelstellingenn zijn behaald. Daarnaast hebben de casestudies aanvullende inzichten opgeleverd. 

Hieronderr bespreek ik voor elk van de doelstellingen de belangrijkste uitkomsten. 

Dee eerste wetenschappelijke doelstelling is om kennis samen te brengen zodanig dat een 

coherentt beeld ontstaat van belemmeringen die zich voordoen in veranderingsprocessen. 

Datt gebeurt in het derde hoofdstuk. Daar bespreek ik de uitkomsten van het literatuur-

onderzoekk naar belemmeringen en succesfactoren bij verandering. Figuur 3.3 vat deze uit-

komstenn samen en deelt belemmeringen en succesfactoren in naar aspecten van een organisatie 

enn naar aspecten van veranderingsprocessen. Vervolgens ga ik ook na wat veranderen in de 
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praktijkk lastig maakt. De casestudies wijzen uit dat belemmeringen vooral te maken hebben 

mett de aanpak en inrichting van veranderingsprocessen. Vij f onderling samenhangende 

groepenn belemmeringen geven aan wat verandering lastig maakt in de onderzochte cases: 

onvoldoendee tijd en middelen, onvoldoende informatie en communicatie, onvoldoende aandacht 

voorr het creëren van betrokkenheid, spanningen binnen en tussen afdelingen, en het handelen 

vann de leden van het managementteam en de door hen gekozen veranderingsaanpak. De 

bijbehorendee subdoelstelling is om de moeilijke positie van het middenkader te verhelderen. 

Leidinggevendenn worden in de literatuur over organisatieverandering veelal geassocieerd 

mett het begrip weerstand. De zes casestudies laten zien dat dat ten onrechte gebeurt. 

Leidinggevendenn willen veranderen en vervullen over het algemeen een stimulerende rol ten 

opzichtee van medewerkers. Niettemin is het lastig dat leidinggevenden meestal hun gewone 

werkzaamhedenn moeten combineren met inspanningen in het kader van de veranderingen zonder 

datt daar veel extra tijd en middelen voor beschikbaar zijn. De kern is hier dat belemmeringen 

mett name te maken hebben met de wijze waarop veranderingsprocessen worden aangepakt. 

Leidinggevendenn associëren met weerstand is ongegrond. 

Dee tweede wetenschappelijke doelstelling is om in kaart te brengen hoe verschillende 

belanghebbendenn kijken naar hun organisatie en de veranderingen. Uitkomsten van deze 

studiee laten zien dat managementteams, leidinggevenden en medewerkers anders kijken naar 

hunn veranderende organisatie. Het managementteam is meestal de belangrijkste actor en 

oordeeltt het meest positief. Medewerkers zijn vooral object van verandering en oordelen 

negatief.negatief. Leidinggevenden nemen een tussenpositie in. Deze groepen zijn vaak niet op de 

hoogtee van eikaars gezichtspunten. Werken met survey-feedback biedt de mogelijkheid om 

belanghebbendenn in gesprek te laten gaan over hun perspectieven op de stand van zaken. 

Wanneerr binnen een organisatie verschillende belanghebbenden gesprekken voeren over met 

namee de aanpak en inrichting van het veranderingsproces, draagt dat bij aan zicht op knel-

puntenn en het vinden van een breed gedragen oplossingsrichting. De bijbehorende subdoel-

stellingg is om de relatie te bepalen tussen overeenkomst in perspectief en steun en inzet voor 

dee veranderingen. Uitkomsten van deze studie leveren geen steun voor het bestaan van een 

dergelijkee relatie. De kern is hier dat blijkt dat groepen beduidend anders kijken en dat het 

relevantt is om verschillen bespreekbaar te maken. Survey-feedback is daar een geschikt 

middell  voor. 

Dee derde wetenschappelijke doelstelling is om de relatie te verkennen tussen de aanpak 

vann veranderingen en de proceseffectiviteit. De ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering 

vann veranderingsprocessen worden gebruikt om de veranderaanpak te karakteriseren. De 

proceseffectiviteitt is gedefinieerd als de wijze waarop betrokkenen oordelen over de aanpak 

enn inrichting van het veranderingsproces in hun organisatie. In het merendeel van de cases 

wordenn de veranderingen sterk ontwerpmatig aangepakt. Deze aanpak van veranderingen 

gaatt samen met een lage proceseffectiviteit. De bijbehorende subdoelstelling is om te bepalen 

hoee het handelen van verandermanagers samenhangt met het verloop van veranderings-

processen.. In de cases met een lage proceseffectiviteit is veel kritiek op de wijze waarop 

verandermanagerss communiceren over de veranderingen en op hun manier van sturen en 

begeleiden.. Deze uitkomst onderstreept in negatieve zin de belangrijke rol van verander-

managers.. De kern is hier dat procesbelemmeringen met name optreden wanneer een ontwerp-
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aanpakk wordt gevolgd en dat het handelen van verandermanagers een specifiek knelpunt 

vormtt in dergelijke situaties. 

Dee maatschappelijke doelstelling is om een bijdrage te leveren aan het effectief inrichten 

vann veranderingsprocessen door organisaties een mogelijkheid te bieden om knelpunten in 

kaartt te brengen en door oplossingsrichtingen aan te dragen voor gesignaleerde problemen. 

Dezee doelstelling komt voort uit de constatering dat veranderingsprocessen moeizaam verlopen. 

Inn het kader van deze studie is samengewerkt met zes organisaties in verandering. Aan elk van 

dezee veranderingsprocessen is een bijdrage geleverd die is ingezet om verbetering te realiseren. 

Opgedanee ervaringen met het werken met survey-feedback (zie volgende doelstelling) zijn 

tevenss bruikbaar voor andere organisaties. De manier waarop een bijdrage wordt geleverd 

aann de veranderingsprocessen, verandert in de loop van deze studie. In eerste instantie lever 

ikk als relatieve buitenstaander die bijdrage door het management een spiegel voor te houden 

enn aan te geven wat ik in die spiegel zie. Later ben ik op een andere manier betrokken bij de 

veranderingsprocessenn en vervul ik een begeleidende rol in het leerproces van een organisatie. 

Dezee verschuiving is een gevolg van mijn eigen ontwikkeling in het werken met survey-feedback. 

Survey-feedbackk is meer dan een hulpmiddel voor het management om te spiegelen. 

Dee interventie kan ook worden ingezet als leermiddel voor alle betrokkenen om tijdens een 

veranderingsprocess gezamenlijk het verloop te monitoren en na te denken over wat beter kan. 

Lerendd veranderen is een effectieve aanpak voor organisaties die met complexe verander -

vraagstukkenn worstelen. De kern is hier dat survey-feedback een middel vormt waarmee 

mensenn in organisaties gelijktijdig werken aan veranderen en aan leren. De interventie 

stimuleertt leerprocessen doordat betrokkenen van gedachten wisselen over de manier van 

veranderen,, knelpunten en alternatieven. 

Dee methodologische doelstelling is survey-feedback te ontwikkelen en te positioneren om 

verschillendee belanghebbenden in organisaties zicht te bieden op sterktes en zwaktes in hun 

veranderingsprocess en hierover perspectieven uit te laten wisselen zodanig dat de effectiviteit van 

hett proces verbetert. Vertrekpunt is de klassieke aanpak van survey-feedback en een algemeen 

stappenplan.. Het gebruik van survey-feedback in de cases en reflectie op de aanpak, keuzes 

enn effecten hebben geleid tot de stapsgewijze aanpak voor de interventie (zie figuur 12.1). Per 

stapp zijn voorwaarden aangegeven voor realisatie. Daarnaast zijn drie condities of algemene 

uitgangspuntenn geformuleerd die van belang zijn wanneer met survey-feedback wordt 

gewerkt.. Bij het begeleiden van survey-feedback is het wenselijk om kennis van vragenlijst-

onderzoekk te combineren met kennis van interveniëren. Effectief gebruik van survey-feedback 

vereistt in ieder geval dat deze interventie expliciet wordt gepositioneerd als middel in een 

leerprocess dat de hele organisatie aangaat. In paragraaf 12.6 ga ik nader in op de positionering 

vann survey-feedback. De kern is hier dat survey-feedback een stapsgewijze aanpak vraagt en 

datt bij invulling van elk van de stappen rekening wordt gehouden met het achterliggende 

leerprincipee van de interventie. 

Realisatiee van de doelstellingen is voor het grootste deel gebaseerd op de in de cases 

verzameldee gegevens en opgedane praktijkinzichten. Deze studie is opgezet als meervoudig 

case-onderzoekk (zie § 4.4). Dat betekent dat onderlinge vergelijking van de cases nodig is om 

conclusiess te trekken. Hoofdstuk 11 laat zien dat er duidelijke samenhang bestaat in de uit-

komstenn van de verschillende cases. Binnen de afzonderlijke cases leveren verschillende 
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manierenn van gegevensverzameling vergelijkbare uitkomsten en uitkomsten uit verschillende 

casess vertonen overeenkomsten. Tegelijk is van belang om te signaleren dat ook de afzonderlijke 

casess rijk materiaal opleveren. De zes cases zijn te zien als op zichzelf staande illustraties van 

dee algemene conclusies. Zij vormen concrete praktijkvoorbeelden van moeizaam verlopende 

veranderingsprocessenn waarin survey-feedback op effectieve en minder effectieve manieren 

wordtt gebruikt. 

Hett meervoudig ontwerp van deze studie steunt analytische generalisatie van de inhoudelijke 

conclusiess in paragraaf 12.2. Binnen de afzonderlijke cases zijn conclusies aannemelijk 

gemaaktt en in verschillende cases worden vergelijkbare uitkomsten gevonden. Daardoor 

neemtt de 'bewijskracht' toe (Van der Zwaan, 1990, p. 73) en rust de eerste algemene conclusie 

opp een stevig fundament. Statistische generalisatie van uitkomsten is niet mogelijk op basis 

vann meervoudig case-onderzoek. Ik doe daarom geen uitspraken over de geldigheid van 

dee inhoudelijke conclusies in andere middelgrote organisaties waar vergelijkbare verander-

vraagstukkenn spelen. Zes cases vormen geen representatieve vertegenwoordiging van de 

middelgrotee organisaties in Nederland. Twee kenmerken die voor elk van de cases gelden, 

gevenn mogelijk een vertekend beeld. Allereerst kan sprake zijn van vertekening doordat vooral 

professionalss werkzaam zijn in de organisaties waarmee is samengewerkt. Het merendeel van 

dee mensen die bij de verzekeraars werken, inrichtingswerk doen, dan wel actief zijn in de 

gehandicaptenzorgg heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd, veelal op hbo-niveau. Ook is 

vertekeningg mogelijk doordat mensen in elk van de zes organisaties bereid waren om met een 

openn en kritische blik naar zichzelf te kijken. De aard en omvang van mogelijke vertekeningen 

iss moeilijk in te schatten. Niettemin bestaat de indruk dat de belemmeringen die in de cases 

wordenn geconstateerd ook in andere organisaties voorkomen. Het patroon in de uitkomsten 

vann het merendeel van de cases komt overeen met wat in ander onderzoek de 'onhandige 

organisatie'' wordt genoemd (Werkman et al., 2001). Dit is een bij veel organisaties voorkomend 

patroonn waarin het redelijk gaat met de organisatie, maar veel kritiek bestaat op de aanpak 

vann het veranderingsproces. 

Voorr generalisatie van de methodische conclusies in paragraaf 12.3 geldt eerder een begrenzing 

inn termen van de context waarin met survey-feedback wordt gewerkt. De ontwikkeling van de 

survey-feedbackk is gericht op een specifiek doel: een bijdrage te leveren aan het veranderings-

process in de organisatie die ermee aan de slag gaat. De algemene condities voor gebruik van 

dee interventie en de voorwaarden voor realisatie van de terugkoppeling zijn gericht op het 

inzettenn van survey-feedback als leermiddel. In dat geval levert de interventie een substantiële 

bijdragee aan het veranderingsproces. In een context van leren is terughoudendheid met algemeen 

geldendee regels gepast. De conclusies ten aanzien van survey-feedback vat ik liever op als 

belangrijkee inzichten die stimuleren tot nadenken bij het werken met survey-feedback. 

Dee concrete invulling van het stappenplan pakt voor elke organisatie verschillend uit. 

Afhankelijkk van de situatie wordt gekeken hoe het leerproces optimaal kan worden vormgegeven. 

Eenn nadere uitwerking van mijn visie op gebruik van survey-feedback staat in paragraaf 12.6 

enn 12.7. Daarin bespreek ik zes dilemma's die spelen rond het inzetten van survey-feedback in 

veranderingsprocessen.. Deze dilemma's bieden zicht op keuzemogelijkheden en overwegingen 

bijj  het werken met de interventie. 
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Eenn vraagstuk dat samenhangt met generalisatie van de methodische conclusies is in welk 

soortt veranderingsprocessen survey-feedback een passende interventie is. In het kader van 

dezee studie is samengewerkt met organisaties die zich in een ingrijpend veranderingsproces 

bevonden.. Dergelijke trajecten leren veel over wat veranderen lastig maakt. Tegelijk is survey-

feedbackk geschikt om gesprekken daarover in gang te zetten en gericht aan verbetering te 

werken.. De vraagstukken die in tweede-orde-veranderingsprocessen spelen zijn van structureel-

culturelee aard, vragen om oplossingen op maat en om een methodische aanpak (Boonstra, 

2000).. Voor eerste-orde-veranderingen is survey-feedback een minder geschikte interventie. 

Dann zijn problemen helder en routinematig op te lossen door implementatie van technisch-

instrumentelee aanpassingen en verbeteringen. Daarover met alle betrokkenen in gesprek gaan, 

staatt op gespannen voet met de derde vuistregel van Beer voor het gebruik van interventies 

(19800 p. 217). Deze regel luidt: gebruik tijd, middelen en energie efficiënt en voorkom onnodige 

inspanningenn van mensen. Voor derde-orde-veranderingen aarzel ik. Boonstra geeft aan dat 

dann vraagstukken niet alleen complex zijn, maar ook ambigue. Oplossingen bevinden zich in de 

strategisch-communicatievee sfeer en vragen interactie tussen partijen uit vaak verschillende 

organisaties.. Nu is er sprake van transitieprocessen en fundamentele vernieuwing. De vraag 

iss of de systematiek van survey-feedback passend is in deze context. Enerzijds kan deze een 

beperkingg vormen van de creativiteit die het werken in dit soort contexten vraagt. Anderzijds 

iss het misschien juist een uitdaging om dan op een creatieve manier met survey-feedback aan 

dee slag te gaan. 

VORMGEVENN VA N VERANDERINGSPROCESSEN 

Inn deze paragraaf ga ik dieper in op de eerste algemene conclusie. Deze conclusie is dat het 

realiserenn van ingrijpende veranderingen lastig is wanneer onvoldoende aandacht wordt 

besteedd aan de aanpak, de inrichting en het verloop van het veranderingsproces. 

Achtereenvolgenss sta ik stil bij (1) beperkingen van een ontwerpbenadering, (2) aanwijzingen 

omm te kiezen voor ontwikkelend veranderen, (3) verschillen in de wijze waarop betrokken 

groepenn kijken naar veranderingsprocessen, (4) zorgen voor procesaandacht bij ingrijpende 

veranderingenn en (5) thema's voor nader onderzoek. 

Ontwerpe nn en ontwikkele n 
Eenn eerste kwestie om bij stil te staan is de vraagg waarom een ontwerpmatige benadering van 

veranderenn samengaat met het optreden van procesbelemmeringen. Een grove schets van de 

dominantee aanpak van veranderingen in de cases levert het volgende beeld. Leden van het 

managementteamm signaleren problemen en knelpunten die te maken hebben met de afstemming 

tussenn organisatie en omgeving of met het interne functioneren van de organisatie. Het gaat dan 

bijvoorbeeldd om (1) een spanning tussen enerzijds de huidige organisatiestructuur en -cultuur 

enn anderzijds vragen van drie klantgroepen die functionele en productmatige interne 

scheidingenn overstijgen; (2) de noodzaak om - mede als gevolg van ontwikkelingen in de 

zorgsectorr - een strategische koerswijziging in te zetten waarbij aanbodgericht werken plaats-

maaktt voor vraaggericht werken; (3) toenemende druk om - met inachtneming van nieuwe 

eisenn die het landelijk overheidsbeleid stelt - aan de slag te gaan met integraal verbeteren en 
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veranderenn van de organisatie na een aantal jaren van relatieve stilstand; (4) de wens om 

-- naar aanleiding van kritische reflectie op het interne functioneren - een aanzienlijke stap 

verderr te gaan met het in brede zin ontwikkelen van een nog jonge organisatie. Deze voor-

beeldenn laten zien dat het gaat om complexe vraagstukken die ingrijpende veranderingen 

impliceren. . 

Vervolgenss definieert het managementteam een aantal doelen (gewenste situatie), werkt 

uitt wat nodig is om deze doelen te bereiken en initieert een veranderingsproces. Na de eigen 

analysee van de situatie en het bepalen van de oplossingsrichting worden leidinggevenden 

verantwoordelijkk gesteld voor de realisatie van veranderingen in hun afdelingen of teams. 

Dee normen voor de output zijn redelijk strak en er is beperkte tijd beschikbaar voor (onder-

delenn van) de veranderingen. Participatie van mensen in de organisatie is niet of beperkt 

mogelijk,, doordat bewust afstand wordt genomen van de bestaande situatie. Het management-

teamm heeft grote invloed op de besluitvorming over de veranderingen en de invoering ervan. 

Medewerkerss ontvangen informatie over de veranderingen grotendeels via de leidinggevenden. 

Zijj  moeten vervolgens aan de slag met de realisatie van veranderingen die zij niet zelf hebben 

bedachtt en waarvan zij de achtergronden amper kennen. Evenmin hebben zij een helder 

beeldd van de wijze waarop realisatie kan plaatsvinden. Na enige tijd stelt het managementteam 

vastt dat ideeën over veranderen beperkt bekend zijn in de organisatie en dat onvoldoende 

voortgangg wordt geboekt. 

Wierdsmaa (1999, p. 248) omschrijft het probleem bij een dergelijke werkwijze als volgt: 

eenn proces waarin weinigen voor velen een nieuwe realiteit bedenken kan niet resulteren in 

eenn betekenisvolle werkelijkheid voor die velen (cursivering in oorspronkelijke tekst). Het is 

begrijpelijkk dat belemmeringen dan met name te maken hebben met de aanpak en inrichting 

vann het veranderingsproces. Er zijn onvoldoende tijd en middelen beschikbaar, want de 

bedenkerss van oplossingen hebben beperkt zicht op wat de veranderingen concreet betekenen 

voorr leidinggevenden en medewerkers. Er wordt onvoldoende geïnformeerd en gecommuniceerd 

doordatt leden van het managementteam ervan uitgaan dat hun denkproces, hun analyse van 

dee problemen en de door hen gekozen oplossing worden gedeeld door anderen in de organisatie. 

Ookk wordt makkelijk gedacht dat leidinggevenden en medewerkers zien wat hun aandeel is in 

hett realiseren van veranderingen en daar invulling aan gaan geven. Er is onvoldoende aandacht 

voorr het creëren van betrokkenheid vanuit het idee dat de probleemanalyse via schriftelijke 

informatiee en leidinggevenden is overgedragen en mensen daarom aan de slag willen gaan 

mett het uitvoeren van de oplossing. Spanningen tussen en binnen afdelingen ontstaan doordat 

mensenn moeten veranderen en tegelijk hun normale werk aan het doen zijn. Bovendien proberen 

mensenn aan de bestaande situatie vast te houden wanneer niet duidelijk is wat de veranderingen 

concreett inhouden. De kritiek op het handelen van de verandermanagers en de door hen 

gekozenn aanpak geeft aan dat met name de wijze waarop een oplossing wordt nagestreefd 

onvoldoendee acceptatie geniet in de organisatie. 

Hett soort veranderingen dat in de cases speelt, laat zich typeren als tweede-orde-

veranderingenn (Boonstra, 2000). De aard en omvang van de problemen zijn niet makkelijk te 

identificerenn en vaste routines voor het oplossen ervan bestaan evenmin. De veranderingen 

gaann verder dan het verbeteren van bestaande werkwijzen binnen dezelfde organisationele 

context.. Bovenstaande schets van de vraagstukken die in de cases spelen laat zien dat er sprake 
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iss van ingrijpende veranderingen die consequenties hebben voor de doelen en strategie van 

eenn organisatie, voor structuur, cultuur, leidinggevenden en het werk van mensen. Bij dergelijke 

tweede-orde-veranderingenn is ontwikkelen een meer geschikte aanpak. Problemen zijn niet 

eenduidig,, maar wel kenbaar. Door te starten met een gezamenlijke analyse van de situatie en 

hett verkennen van oplossingsrichtingen ontstaat bij betrokkenen zicht op de complexiteit van 

dee veranderingen en de noodzaak om aspecten in samenhang te veranderen. Het verkennen 

vann oplossingsrichtingen met alle betrokkenen of betrokken groepen leidt tot een reëel beeld 

vann de benodigde tijd en middelen. Er ontstaat dynamiek in de informatievoorziening 

enn communicatie doordat een ontwikkelaanpak uitwisseling van informatie en interactie 

stimuleert.. Betrokkenheid wordt gecreëerd doordat in verschillende fasen van de verandering 

wordtt samengewerkt tussen groepen in de organisatie. Duidelijkheid over de aard, noodzaak 

enn invulling van de veranderingen vermindert spanning. Verandermanagers zijn niet zozeer 

gerichtt op de inhoud en op zelf beslissen, als wel op het begeleiden van leerprocessen in de 

organisatiee en het faciliteren van verandering. 

Ikk constateer dat veelal ontwerpaanpakken worden gevolgd waar vraagstukken zich lenen 

voorr een ontwikkelaanpak. Het is begrijpelijk dat dan tijdens het veranderingsproces 

moeilijkhedenn optreden. Immers, de gekozen ontwerpaanpak is meer geschikt voor routine-

vraagstukken,, crises en situaties waarin de benodigde kennis om tot oplossingen te komen 

niett aanwezig is binnen de organisatie. Oplossingen die ingrijpen op veel of alle aspecten van 

eenn organisatie laten zich lastig ontwerpen. Een dergelijke aanpak leidt ertoe dat oplossingen 

beperktt worden herkend, niet worden geaccepteerd, onvoldoende zijn uitgewerkt dan wel 

niett realiseerbaar worden geacht. Een kleine groep mensen bedenkt wat anderen moeten 

gaann doen. Bij het overdragen van de oplossing treedt stagnatie op. De vraagstukken waar het 

inn de cases om gaat zijn niet routinematig op te lossen. Bij integratie van twee bedrijven gaat 

hett om integratie van structuur, cultuur, leidinggevenden, technologie en werk van mensen. 

Eenn strategische verandering naar het centraal stellen van de vraag van cliënten heeft gevolgen 

voorr dezelfde thema's. Een focus op het in elkaar schuiven van de afdelingen van twee 

organisatiess of een korte training gericht op anders leren denken over zorg kan een start zijn, 

maarr daarmee is het einde van de veranderingen geenszins in beeld. Uiteindelijk gaat het om 

hett in onderlinge samenhang veranderen van alle aspecten van een organisatie. Samen 

ontwikkelenn van een integrale oplossing is dan een meer passende aanpak (Boonstra, 1991; 

Vann der Vlist, 1993). 

Samenn ontwikkele n zonde r weerstan d 
Dee cases bevatten verschillende aanwijzingen die pleiten voor het gezamenlijk ontwikkelen 

vann veranderingsprocessen. Uitgangspunt is dat het verandervraagstuk zich leent voor een 

ontwikkelaanpak.. Hiervoor heb ik aangegeven dat de verandervraagstukken in de cases complex 

zijnn en ingrijpen op structuur, cultuur en het werk van mensen. Dat is een eerste aanwijzing 

omm te kiezen voor een ontwikkelaanpak. Deze is immers geschikt voor dergelijke tweede-

orde-veranderingenn die verschillende aspecten van een organisatie raken en waarbij maat-

werkk wordt verlangd voor invulling van het verandertraject. 

Eenn tweede aanwijzing is dat de belangrijkste succesfactor in de cases wordt gevormd 

doorr de mensen die in de veranderende organisaties werken. Hun positieve verwachting van 
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dee uitkomst en de grote tot zeer grote steun en inzet voor de veranderingen geven aan dat 

mensenn willen veranderen. Binnen een ontwerpaanpak is er weinig ruimte om iets met deze 

energiee te doen. Dat betekent dat een belangrijk potentieel in de organisatie onbenut blijft . 

Ikk zie dat als een gemiste kans. 

Hett idee dat weerstand tegen verandering een normale en te verwachten menselijke reactie 

is,, wordt geenszins ondersteund door de bevindingen uit deze studie. De veronderstelling dat bij 

medewerkerss weerstand ontstaat door behoudend gedrag of een starre opstelling van leiding-

gevendenn wordt evenmin gesteund. Bij medewerkers is namelijk geen sprake van weerstand 

tegenn verandering, integendeel. Bovendien wordt in de cases geen weerstand van leiding-

gevendenn gevonden (cf. Van der Vlist, 1989). De steun en inzet voor veranderingen is onder 

leidinggevendenn eveneens groot. Noch leidinggevenden, noch medewerkers geven blijk van 

dee vermeende behoefte aan rust en stabiliteit. Het lijk t mij daarom zinvol om beide groepen 

juistt wel te betrekken in veranderingsprocessen en waar mogelijk actief te laten bijdragen. 

Zijj  geven immers aan samen te willen veranderen. 

Alss er al sprake is van weerstand, richt deze zich tegen het handelen van verandermanagers. 

Verandermanagerss bieden leidinggevenden en medewerkers veelal een 'geheel verzorgde reis' 

aan,, terwijl deze groepen juist op 'trektocht' willen (cf. Wierdsma, 2001). De kritiek op het 

handelenn van verandermanagers is te begrijpen als kritiek op ontwerpmatig veranderen. 

Mensenn geven aan dat een top-down aanpak belemmerend werkt, communicatie frustreert 

enn geen ruimte laat voor inbreng van betrokkenen. Opnieuw blijkt dat mensen wel degelijk 

willenn veranderen. Zij willen alleen niet worden veranderd. Mogelijk wekt dit de suggestie dat 

dee weerstand waar managers en adviseurs het vaak over hebben geen reëel probleem vormt. 

Diee weerstand is wel degelijk een probleem. Regelmatig wordt de oorsprong ervan ten 

onrechtee gezocht in de onwelwillendheid en onwetendheid van medewerkers en leiding-

gevenden.. In plaats daarvan is het zinvol om kritisch te kijken naar de veranderaanpak en 

naarr het handelen van managementteams en adviseurs. Serieuze signalen van weerstand 

nodigenn naar mijn idee in eerste instantie uit tot reflectieve vragen in de trend van 'Hoe kan ik 

bezwarenn van anderen begrijpen vanuit mijn eigen handelen en de aanpak van het veranderings-

proces?'' Dat is een fundamenteel andere benadering dan meer informatie geven om onzekerheid 

bijj  medewerkers weg te nemen of leidinggevenden vervangen omdat zij niet in staat zijn te 

veranderen. . 

Dee vraag is nu of het begrip weerstand moet worden begraven, zoals Metselaar (1997 p. 26) 

voorstelt.. De uitkomsten van deze studie steunen zijn voorkeur om de tegengestelde term 

veranderingsbereidheidd te gebruiken. Weerstand tegen verandering blijkt immers opnieuw 

geenn 'natuurlijke' reactie van leidinggevenden en medewerkers (cf. Metselaar, 1997; Werkman 

ett al., 2001; Wissema et al., 1991). Toch wil ik de term behouden vanwege het veelvuldige 

gebruikk ervan in praktijk. Een bekend adviesbureau ziet weerstand bijvoorbeeld als bron van 

warmtee en als uiting van betrokkenheid van medewerkers. Daar kan ik mij in vinden als de 

slogann betekent dat weerstand aangeeft dat medewerkers betrokken willen worden in plaats 

vann uitgesloten. Block (1996, p. 121) adviseert iedereen die in de praktijk feilloos wil adviseren 

omm weerstand als inherent aan het adviesproces te zien en als teken dat je op de goede weg 

bent.. Ook raadt hij aan weerstand niet als persoonlijk of als aanval op de eigen competentie 

opp te vatten (p. 122). Daar kan ik mij niet in vinden. Weerstand betekent naar mijn idee dat je 
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niett op de goede weg bent en het is een signaal dat juist persoonlijk moet worden opgevat, zeker 

doorr managementteams en adviseurs. Waar het vooral om gaat is dat mensen die weerstand 

signalerenn in beginsel de oorzaak bij zichzelf zoeken en niet bij anderen die samen willen 

veranderen. . 

Dezee stellingname tegen ongegrond en onhandig gebruik van het begrip weerstand gaat 

voorall  op in situaties zoals die zich in de cases voordoen. Hiervoor is aangegeven dat de 

verandervraagstukkenn zich lenen voor een ontwikkelaanpak en dat mensen een bijdrage willen 

leverenn aan het realiseren van de veranderingen op het gebied van structuur, cultuur en werk. 

Hett is voorstelbaar dat in situaties zoals crises, afbouwprocessen en bij forse personeels-

reductiess andere uitkomsten worden gevonden. In dergelijke situaties kan het voorkomen 

datt leidinggevenden voor hun eigen positie en voor die van hun medewerkers opkomen en 

zichzich verzetten tegen de veranderingen of er niet aan mee willen werken. 

Eenn derde aanwijzing die pleit voor samen ontwikkelen is dat blijkt dat bij een dergelijke 

aanpakk nauwelijks procesbelemmeringen optreden. Dat heeft in belangrijke mate te maken 

mett de andere rolverdeling tussen belanghebbenden. In ontwerptrajecten zijn de rollen van 

strategen,, invoerders en ontvangers duidelijk gescheiden. Over het algemeen vallen deze 

samenn met de driedeling managementteam, leidinggevenden en medewerkers. In ontwikkel-

trajectenn zijn de rollen minder gekoppeld aan bepaalde groepen. Leidinggevenden en medewerkers 

dragenn dan actief bij aan de veranderingen. Zij denken mee over problemen, oplossings-

richtingen,, de wijze van invoering en concretisering van de veranderingen. Dat betekent dat niet 

alleenn de leden van het managementteam 'handelende subjecten' zijn in het veranderings-

proces,, maar ook de andere betrokkenen. De twee laatste cases laten zien dat 'handelende 

subjecten'' positiever oordelen over de aanpak en inrichting van de ontwikkelprocessen dan 

'ontvangendee objecten' die met ontwerpaanpakken worden geconfronteerd. Anders gezegd, 

denkenn en doen of ontwerpen en uitvoeren zijn in ontwikkeltrajecten niet voorbehouden 

aann verschillende groepen, het zijn juist gezamenlijke activiteiten. Bijkomend voordeel is dat 

bijj  samen ontwikkelen mensen als gevolg van de aanpak vanzelf kennis nemen van eikaars 

perspectieven. . 

Perspectieve nn van belanghebbende n 
Managementteams,, leidinggevenden en medewerkers kijken anders naar hun organisaties en 

dee veranderingsprocessen. Dat is begrijpelijk vanuit hun positie en rol in de veranderende 

organisaties.. De verschillen kunnen leiden tot creatieve en vernieuwende ideeën wanneer het 

bijvoorbeeldd gaat om het denken over problemen, oplossingsrichtingen en een veranderaanpak. 

Echter,, een voorwaarde om verschillen in perspectief productief te maken is dat de groepen 

eikaarss perspectieven kennen en daarover in gesprek gaan. In de cases gebeurt dat weinig. 

Mi jj  valt op dat leden van de managementteams veronderstellen dat leidinggevenden en 

medewerkerss ongeveer op dezelfde manier denken over de veranderingen, zij het iets minder 

positief.. Zij hebben immers de leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd over de doelen 

enn aanpak van de veranderingen en over ieders rol in het invoeringstraject. Bevindingen uit 

dezee studie laten zien dat de perspectieven van de drie groepen aanzienlijk verschillen. 

Regelmatigg komt het voor dat managementteams positief oordelen over (onderdelen van) 

hunn veranderingsproces terwijl leidinggevenden en medewerkers negatief oordelen. Survey-
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feedbackk is een manier om zicht te krijgen op ongekende perspectieven en deze bespreekbaar 

tee maken. 

Hett stimuleren van communicatie en uitwisseling van ideeën en ervaringen is van belang 

omm te zorgen dat groepen eikaars perspectief leren kennen en begrijpen (cf. Ganzevoort, 1999, 

p.. 18). Wanneer dat niet gebeurt, is de kans groot dat elke groep met een eigen veranderings-

process bezig is. Dat kan er vervolgens toe leiden dat de trekkers van de veranderingen na 

enigee tijd ontdekken dat zij iets proberen te bereiken wat anderen niet willen of waar anderen 

geenn weet van hebben. De associatie met het in 'adviesland' veelgehoorde gezegde 'trekken 

aann een dood paard' dringt zich op. Hetzelfde jargon vervolgend: 'alle neuzen dezelfde kant 

op'' is niet te bereiken middels het verspreiden van schriftelijke informatie. Evenmin volstaat 

eenn informatiebijeenkomst waar het managementteam vertelt wat er gaat gebeuren. Een 

gemeenschappelijkee visie op de problemen, oplossingen en realisatie van veranderingen ontstaat 

wanneerr groepen en individuen met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen, luisteren en 

bewustt streven naar interactie. Ook tijdens het veranderingsproces blijven communicatie en 

uitwisselingg relevant. Dan gaat het erom met elkaar het verloop van de veranderingen te 

besprekenn en de voortgang te monitoren. 

Hett is niet eenvoudig in een veranderingsproces om te gaan met verschillende belang-

hebbendenn en verschillende manieren van kijken. Het productief maken van verschillen en 

hett zoeken naar overeenkomsten vereist een inspanning van iedereen, een open houding en 

begeleidingg gericht op van en met elkaar leren, in plaats van op vertellen, overdragen en herhalen 

voorr mensen die nog niet hebben begrepen wat zij moeten doen. Van managers, maar ook 

vann andere belanghebbenden, vraagt het productief maken van verschillen een bepaalde kijk 

opp discussie en tegenstellingen in de organisatie. De neiging bestaat om het bestaan van 

verschillendee opvattingen te zien als een tekortkoming die de invoering van veranderingen 

belemmert.. Een alternatief is om meningsverschillen te zien als natuurlijk en wenselijk voor 

hett realiseren van verandering (cf. In 't Veld, 1991). 

Opvallendd is dat de verschillen in perspectief van betrokken groepen kleiner lijken te zijn 

inn de cases waar een ontwikkelaanpak wordt gevolgd dan wanneer een ontwerpaanpak wordt 

gevolgd.. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om dit met stelligheid te kunnen beweren. 

Mogelijkk werpt volgend onderzoek meer licht op de vraag of dit een tendens is en waardoor 

datt komt. Een uitleg kan zijn dat meer overeenkomst in perspectief een gevolg is van de meer 

gezamenlijkee manier van werken in ontwikkeltrajecten. Door vanaf het begin van een veranderings-

process met alle belanghebbenden aan de slag te gaan ontstaat onder meer een gezamenlijk 

perspectieff  op de doelen en aanpak van de veranderingen, oordelen alle groepen positief 

overr de informatievoorziening doordat tijdens het traject iedereen daaraan bijdraagt en 

wordtt ook bij leidinggevenden en medewerkers betrokkenheid gecreëerd. 

Aandach tt  voo r de procesmatig e kan t van verandere n 
Bijj  het inrichten van veranderingsprocessen kunnen inhoudelijke en procesmatige dimensies 

wordenn onderscheiden (cf. De Bruijn et al., 1998). De inhoudelijke dimensie richt zich op de 

vraagg wat er verandert. Hiervoor geef ik aan dat de tweede-orde-veranderingen in de cases 

ingrijpenn op de doelen en strategie van de organisaties, op de structuur, op cultuur en leiding-

geven,, op technologie en op het werk van mensen. Vanuit een organisatiekundige invalshoek 
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wordtt bekeken wat aan deze aspecten moet veranderen, zodat een organisatie goed in staat is 

inn te spelen op eisen van de omgeving en dat het interne functioneren wordt bevorderd door 

goedee onderlinge afstemming van de aspecten. Over de vraagg wat er moet veranderen bestaan 

inn de cases over het algemeen geen grote meningsverschillen, zeker niet op hoofdlijnen. Voor 

betrokkenenn staat ook vast dat er verandering nodig is. De inhoudelijke dimensie komt telkens 

aann de orde in het begin van de casebeschrijvingen. Daarna besteed ik vooral aandacht aan 

dee procesmatige kant van veranderen. 

Dee procesmatige dimensie richt zich op de vraag hoe er wordt veranderd. Daarbij gaat het 

omm het sturen van verandering en om het regelen. Sturen van veranderingen heeft betrekking 

opp de aanpak, de inrichting, het tijdsbestek, de globale strategie en interveniëren. Regelen 

vann veranderingsprocessen - regisseren van verandering is eigenlijk een betere term - heeft 

betrekkingg op het volgen van het verloop, oog houden op de koers, aandacht voor belemmeringen 

enn successen, en het bepalen waarom, wanneer en hoe interventies nodig zijn. Opvallend is 

datt in de cases betrekkelijk weinig aandacht is voor de procesmatige dimensie van veranderen. 

Bijj  sturing wordt in enige mate stilgestaan. De managementteams die hebben bepaald wat er 

moett veranderen, kiezen voor invoering via de lijnorganisatie. Leidinggevenden moeten zorgen 

voorr realisatie in hun afdelingen en teams. In gezamenlijke vergaderingen van management-

teamm en leidinggevenden wordt de voortgang besproken en houdt het managementteam 

zichtt op de grote lijn. Regisseren, bijvoorbeeld in de vorm van het meer of minder systematisch 

inn kaart brengen van het verloop van de veranderingen, komt nauwelijks aan de orde. Dat 

gebeurtt ten dele niet door tijdgebrek, maar onderschatting van het belang van 'regisseren' 

speeltt zeker ook een rol. 

Eenn duidelijk voordeel van sturen via de lijnorganisatie is dat de verantwoordelijkheid 

voorr de veranderingen ligt bij dezelfde personen die in formele zin verantwoordelijk zijn 

voorr het functioneren van de organisatie. Er is dan geen sprake van tijdelijke constructies 

zoalss projectorganisaties, waarbij overdracht van uitgewerkte oplossingen naar de bestaande 

organisatiee vaak een lastig punt is. Een duidelijk nadeel van sturen via de lijnorganisatie is 

datt het moeilijk lijk t te zijn om tijd en middelen vrij te maken voor het veranderingsproces. 

Hett veranderingsproces concurreert met de normale taken en verantwoordelijkheden van de 

leidinggevendenn en met de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. In de meeste cases 

wordtt het gewone werk onder behoorlijke druk uitgevoerd, waardoor het veranderingsproces 

makkelijkk op de achtergrond verdwijnt. Onduidelijk is of het makkelijker of moeilijker is om 

hett thema leidinggeven aan de orde te stellen wanneer veranderingen worden gestuurd in de 

bestaandee lijnorganisatie. Mogelijk zien leidinggevenden eerder een spanning tussen leiding-

gevenn in de bestaande situatie en de eisen die in de gewenste situatie aan leidinggeven worden 

gesteldd als zij zelf meesturen naar die situatie, dan wanneer iemand anders die spanning signaleert 

enn meedeelt. Tegelijk is het soms lastig om leidinggevenden kritisch naar hun eigen kwaliteiten 

tee laten kijken. Bovendien heeft onvoldoende kwaliteit van leidinggevenden gevolgen voor 

sturingg van de veranderingen. Het is daarom zinvol om leidinggevenden te ondersteunen in 

hunn rol in de veranderingen, zoals in een van de cases gebeurt. 

Hett inrichten van een zogenaamde veranderorganisatie is een manier om met voor- en 

nadelenn van sturen via de lijnorganisatie om te gaan. Daarin worden verandertaken en 

procesverantwoordelijkheidd expliciet toegekend aan leidinggevenden en andere sleutelfiguren. 
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Hett nadeel van overdracht dat bij projectorganisaties speelt wordt voorkomen, omdat geen 

tijdelijkee structuur naast de lijnorganisatie wordt gezet. Middels een veranderorganisatie 

wordtt het regisseren van verandering op de agenda geplaatst en procesaandacht gerealiseerd. 

Hett gaat hier om het opzetten van een veranderorganisatie zoals onder meer door Bekman 

(1998)) wordt bepleit. Kern van een veranderorganisatie is dat procesaandacht wordt belegd 

bijj  specifieke personen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld leidinggevenden als groep. Er wordt 

dann uitvoerig stilgestaan bij procesinrichting en procesregie of bij de vraag wie er stuurt, 

waaropp wordt gestuurd en hoe regie plaatsvindt. Er worden proceseigenaren benoemd die 

verantwoordelijkk zijn voor het verloop van het proces en voor het monitoren ervan. Het is de 

taakk van proceseigenaren om te zorgen dat tijd en middelen beschikbaar worden gesteld voor 

veranderenn en er is gerichte aandacht voor begeleiding van het proces. Het begeleidingsteam 

datt in laatste casus wordt gevormd is een soort veranderorganisatie. De vorming van dat 

teamm is een erkenning van het bijzondere karakter van de organisatie-ontwikkeling. 

Hett onderstreept dat organisatie-ontwikkeling niet iets is wat leidinggevenden 'er maar 

gewoonn even bij moeten doen'. Overigens suggereert de term veranderorganisatie ten 

onrechtee dat procesaandacht in een structuur wordt gevangen. Het gaat er juist om dat 

procesaandachtt bij specifieke personen wordt belegd, voor een deel bij leidinggevenden en 

voorr een deel bij sleutelfiguren zonder leidinggevende positie (stafleden, medewerkers en 

ledenn van de ondernemingsraad). Die personen kunnen worden aangesproken op hun taak 

inn het veranderingsproces die losstaat van hun formele positie in de organisatie. 

Verderr  onderzoe k 
Eenn eerste thema voor verder onderzoek is de mate waarin organisatieprocessen een belemmering 

kunnenn vormen voor verandering dan wel hoe deze processen kunnen bijdragen aan het succes 

vann een verandering. Binnen organisaties zijn primaire, ondersteunde en bestuurlijke processen 

tee onderscheiden (cf. Mintzberg, 1979). Verbetering van organisatieprocessen is vaak een 

aangrijpingspuntt voor verandering. Ingrijpende veranderingen in organisaties hebben 

consequentiess voor deze organisatieprocessen. Een andere structurering van het werk of 

verbeteringg van onderlinge samenwerking betekent veelal dat er wijzigingen optreden in 

dee kernprocessen van een organisatie en de ondersteuning daarvan. Veranderingen in de 

organisatiestructuurr en strategische wijzigingen vragen om veranderingen van bestuurlijke 

processen.. In het onderzoek wordt met name tijdens de oriëntatie op de organisatie en de 

veranderingenn aandacht besteed aan organisatieprocessen. In het begin van de casebeschrijvingen 

wordenn het kernproces, de ondersteunende processen en het bestuurlijke proces geschetst 

enn in verband gebracht met de veranderingen. Bij het systematisch in kaart brengen van 

belemmeringenn en succesfactoren voor verandering wordt geen gerichte aandacht besteed 

aann organisatieprocessen. Om deze beperking in het onderzoek aan te vullen is het nodig om 

inn de literatuur na te gaan op welke wijze organisatieprocessen in verband worden gebracht 

mett het meer of minder moeizame verloop van veranderingsprocessen. Deze inzichten zijn 

bruikbaarr voor aanvulling van de vragenlijst (zie § 12.6). In volgend onderzoek ontstaat 

daardoorr een rijker beeld van de situatie in de organisatie. 

Dee keuze voor een veranderaanpak is een tweede thema voor verder onderzoek. Uit de 

casess blijkt dat het merendeel van de veranderingen ontwerpmatig wordt aangepakt. Tegelijk 
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signaleerr ik dat de verandervraagstukken die in de cases spelen zich lenen voor een ontwikkei-

aanpak.. Ik vraag mij af in hoeverre de leden van de managementteams bewust kiezen voor een 

ontwerpaanpakk en op welke gronden dat gebeurt. Gesprekken met leden van de management-

teamss in de cases - maar ook met managers en adviseurs die ik ontmoet buiten de context van 

dezee studie - suggereren dat de keuze voor een ontwerpaanpak onder meer wordt ingegeven 

doorr bekendheid, behoefte aan controle en beheersing, snelheid en (vermeende) effectiviteit. 

Tegelijkk valt op dat bij leden van managementteams vaak beperkt bekend is dat alternatieve 

aanpakkenn mogelijk zijn en wat deze inhouden. Dat suggereert dat er niet zozeer sprake is 

vann een bewuste keuze voor een veranderaanpak die past bij het vraagstuk waarvoor de 

organisatiee zich ziet gesteld, als wel van een vanzelfsprekende keuze voor de bekende weg. 

Meerr inzicht in de achtergrond van de 'keuze' voor een ontwerpaanpak kan helpen om in 

gesprekk te gaan over geschiktheid van die aanpak bij tweede-orde-veranderingen en over 

alternatieven.. Gezien de lage proceseffectiviteit van ontwerpbenaderingen is het van belang 

omm dergelijke gesprekken aan te gaan. 

Eenn derde thema is het in kaart brengen van de veranderingsaanpak. In deze studie 

karakteriseerr ik de veranderaanpak die in de cases wordt gevolgd. Ik baseer mij daarvoor op 

gegevenss uit gesprekken met verschillende betrokkenen en op documenten over de veranderingen. 

Eenn andere manier is om betrokkenen te vragen om zelf de aanpak van het veranderings-

process in hun organisatie te karakteriseren. Dat kan bijvoorbeeld door het opnemen van 

stellingenn in de vragenlijst die gaan over de aanpak van de veranderingen. Op die manier 

ontstaatt een beeld van de veranderaanpak dat is gebaseerd op de oordelen van betrokkenen. 

Eenn interessante bijkomstigheid is dat dan de mogelijkheid ontstaat om te bekijken of groepen 

verschillenn in de wijze waarop zij de veranderaanpak karakteriseren. Vervolgens kunnen de 

karakteriseringg en eventuele verschillen tijdens feedbackbijeenkomsten aan de orde komen. 

Datt is een manier om zowel veranderaanpak als effecten bespreekbaar te maken. Bij de terug-

koppelingg van uitkomsten kan dan meer gericht aandacht worden besteed aan de relatie tussen 

aanpakk en effecten. Ervaringen in een case zijn dat betrokkenen gesprekken hierover zinvol 

vinden,, dat deze nieuwe inzichten opleveren en kunnen leiden tot bijstelling van de verander-

aanpakk {Werkman & Boonstra, 2001). 

Eenn vierde thema is de relatie tussen proceseffectiviteit en uitkomsteffectiviteit. 

Proceseffectiviteitt is een centraal begrip in deze studie. Ik richt mij op het verloop van 

veranderingsprocessenn en problemen die daarin optreden. De veronderstelling is dat een 

moeizaamm verlopend veranderingsproces de inhoudelijke uitkomsten van de verandering 

nadeligg beïnvloedt en in sommige gevallen zelfs leidt tot afbreken van het proces. Immers, 

wanneerr mensen bijvoorbeeld niet weten wat de bedoeling is van de veranderingen en hoe 

dezee kunnen worden gerealiseerd, valt niet te verwachten dat de gewenste verandering zal 

optreden.. In andere gevallen kunnen problemen tijdens het veranderingsproces tot flinke 

vertragingg leiden. Vertraging kan het aanzien van verandermanagers schaden en ervoor zorgen 

datt mensen vertrouwen verliezen in de uitkomst. Ook gaat vertraging over het algemeen 

gepaardd met hogere kosten voor het proces, ontevreden klanten en andere ongewenste 

neveneffecten.. Niettemin is het van belang om de relatie tussen proceseffectiviteit en uitkomst-

effectiviteitt nader te bepalen. Hoe sterker die relatie, hoe meer het van belang is om te zorgen 

voorr een goed verloop van veranderingsprocessen. 
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12.66 AANPA K EN INRICHTING VA N SURVEY-FEEDBACK -
PROCESSEN N 

Inn deze paragraaf ga ik dieper in op de tweede algemene conclusie. Deze is dat survey-feedback 

bijdraagtt aan versterking van een veranderingsproces als aan drie condities wordt voldaan. 

Inn figuur 12.1 werk ik de voorwaarden uit om feedback van de uitkomsten aan afdelingen of 

teamss te realiseren. Het eerste thema om nu bij stil te staan is (1) het principe en de werking 

vann de interventie. Vervolgens ga ik in op (2) de klassieke aanpak van de interventie waarin 

leidinggevendenn een centrale rol spelen, (3) de rol van de onderzoeker in het survey-feedback-

proces,, (4) de positionering van de interventie en (5) verder onderzoek naar survey-feedback. 

Inn de discussie van de aanpak en inrichting van de survey-feedbacks in de cases en de keuzes 

diee ik daarbij maak wordt een zestal dilemma's zichtbaar: 

 start ik in een ontwerpcontext wel of niet met survey-feedback ? 

 vat ik survey-feedback op als methode of methodiek? 

 geef ik leidinggevenden wel of niet centrale rol in de survey-feedback? 

 leg ik de nadruk op de survey of op de feedback? 

 positioneer ik survey-feedback als stuurmiddel of als leermiddel? 

 doe ik survey-feedback als op zichzelf staande interventie of zorg ik voor inbedding in het 

veranderingsproces? ? 

Elkk dilemma presenteer ik als een 'of-of' situatie. Soms geef ik ook de positie weer die ik 

kiess in die situatie. Tegelijk ben ik mij ervan bewust dat de uitweg uit een dilemma niet 'of-of' 

hoeftt te zijn. Soms is een 'en-en' uitweg mogelijk en worden daarmee de sterke elementen van 

beidee kanten van een dilemma gebundeld. Die uitweg zoek ik hier niet, omdat dan de tegen-

stellingg tussen de keuzemogelijkheden minder scherp wordt. 

Princip ee en werkin g van survey-feedbac k 
Uiteindelijkk zijn de survey-feedbacks in de cases erop gericht dat groepen en individuen in de 

organisatiess elkaar beter gaan begrijpen, beter gaan communiceren, meer zicht krijgen op de 

veranderingenn en meer gaan samenwerken aan de realisatie ervan. Survey-feedback is een middel 

voorr het 'co-creëren van verandering' (Wierdsma, 1999). Dat gebeurt met name door interactie 

overr de uitkomsten van de survey en het gezamenlijk uitwerken van oplossingen voor gesignaleerde 

problemen.. Daarom wordt met de vragenlijst in kaart gebracht wat goed en minder goed gaat in de 

veranderingsprocessen.. De harde cijfers uit de survey geven op feitelijke en geobjectiveerde wijze weer 

hoee over de organisatie en de veranderingen wordt gedacht en vormen het vertrekpunt voor interactie 

tussenn betrokkenen en leerprocessen in de organisatie. Ik realiseer mij inmiddels dat het van 

belangg is om in een vroeg stadium in de organisatie aan de orde te stellen dat survey-feedback in 

principee een leermiddel is voor de hele organisatie en geen stuurmiddel voor leden van het mana-

gementteamm of smeermiddel waarmee zij hun veranderingsprocessen beter kunnen laten lopen. 

Omm die reden probeer ik nu snel zicht te krijgen op de gebruikelijke gang van zaken of dominante 

logicaa (cf. Bettis & Prahalad, 1995; Bouwen, 1995) in een organisatie. De vraag die ik mijzelfstel is of 

bijj  het veranderen sturen en beheersen centraal staan of dat de aandacht is gericht op gezamenlijk 

leren.. Het antwoord op die vraag heeft consequenties voor het starten met survey-feedback. 
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Hett gaat hier om het eerste dilemma: moet wel of niet worden gestart met survey-feedback 

inin een organisatie waar ontwerpen van verandering centraal staat? Survey-feedback is immers 

eenn ontwikkelinterventie. De cases laten zien dat het lastig is om de interventie in te zetten 

inn een ontwerpcontext. Door deze bril gezien is dat begrijpelijk. Eigenlijk wordt dan de tweede 

'vuistregel'' van Beer (1980, p. 217) voor het kiezen van interventies overtreden. Deze luidt 

datt opeenvolgende interventies een logisch geheel moeten vormen. Een ontwerpaanpak en sur-

vey-feedbackk sluiten niet goed bij elkaar aan of sluiten elkaar misschien zelfs principieel uit. 

Inn ieder geval vormen beide geen logisch geheel. Tegelijk blijkt in de cases dat met survey-

feedbackk de dominante logica van sturen en beheersen ter discussie kan worden gesteld. 

Inn een aantal cases vindt (mede) naar aanleiding van deze interventie een omslag plaats in de 

aanpakk van de veranderingen. De confrontatie met negatieve uitkomsten zorgt ervoor dat 

sommigee managementteamleden anders gaan kijken naar hun eigen handelen en naar de 

aanpakk van verandering. Voor hen levert het onderzoek ook in figuurlijke zin harde cijfers op. 

Diee harde cijfers zorgen vervolgens voor een zogenaamde zachtere aanpak. Survey-feedback 

iss in deze gevallen veelal de eerste keer dat systematisch aandacht wordt besteed aan reflectie 

opp de veranderaanpak en de stand van zaken in het veranderingsproces. De interventie maakt 

dann zowel het belang van regisseren duidelijk als het nut en de betrekkelijke eenvoud van het 

inn gang zetten van een organisatiebreed gesprek over het verloop van het veranderingsproces. 

Voorr een onderzoeker die met survey-feedback werkt is een tweede principe van belang: 

survey-feedbackk is een interventie en geen instrument voor dataverzameling, waarbij feedback 

alss ruilmiddel kan worden ingezet. Voor een organisatie is dit principe eveneens van belang, 

wantt het onderstreept dat survey-feedback niet een eenvoudig meetinstrument is of een 

'thermometer'' die even in de organisatie kan worden gestoken. Gaandeweg deze studie 

ontwikkeltt mijn rol zich van academisch onderzoeker naar praktijkonderzoeker en actie-

onderzoeker.. Deze rollen hangen samen met mijn manier van kijken naar survey-feedback. 

Inn de academische context ligt de nadruk vooral op de survey, in de praktijk context gaat het 

meerr om de feedback. Het effectief inzetten van survey-feedback vereist dat in een organisatie de 

tweee centrale principes worden besproken: survey-feedback is een leermiddel en een interventie. 

Feedbackk levert leerinformatie (Ganzevoort, 1999, p. 31) en het is van belang dat alle betrokkenen 

aann de slag gaan met die informatie. Door dat te expliciteren, verkleint de kans dat een 

survey-feedbackk op instrumentele wijze wordt ingezet en een beperkte werking heeft. 

Dee werking van survey-feedback is eveneens gerelateerd aan de methodische bril waarmee 

wordtt gekeken. Het gaat hier om het tweede dilemma: moet survey-feedback worden gezien als 

eeneen methode of als een methodiek? Wanneer survey-feedback wordt opgevat als methode staan 

gegevensverzamelingg en terugkoppeling van uitkomsten centraal. Vanuit een operationele 

invalshoekk richt de aandacht zich op het volgen van de stappen in het stappenplan. Na stap 

vij ff  eindigt de interventie. Soms lukt het niet om alle stappen te zetten en wordt de survey-

feedbackk voortijdig beëindigt. Survey-feedback kan ook worden opgevat als methodiek. 

Dann staat gegevensverzameling en terugkoppeling eveneens centraal, maar tegelijk is er ook 

aandachtt voor ondersteunende interventies. In een meer strategisch perspectief spelen de 

principess en het doel van de survey-feedback de voornaamste rol. Bij elke stap wordt gelet op 

dee voorwaarden voor realisatie (zie figuur 12.1) en gekeken of aanvullende activiteiten nodig 

zijnn om aan deze voorwaarden wordt voldaan. Deze activiteiten richten zich met name op 
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personenn en groepen. Zo bezien gaat het bij survey-feedback als methodiek om het combineren 

vann de interventie met andere interventies, wat bijdraagt aan de effectiviteit ervan. Tegelijk 

betekenenn dergelijke combinaties dat de complexiteit van het werken met survey-feedback 

toeneemtt en meer eisen stelt aan onderzoekers en adviseurs die ermee aan de slag gaan. 

Voorbi jj  de klassiek e aanpak van survey-feedbac k 
Inn de klassieke aanpak van survey-feedback spelen leidinggevenden een centrale rol. 

Dee gesprekken over uitgangspunten en aanpak van de interventie vinden plaats met het 

managementteamm en de leidinggevenden. Na de afname worden uitkomsten eerst met deze 

groepenn besproken. Vervolgens bespreken leidinggevenden de uitkomsten in hun afdelingen 

off  teams. Het voordeel van deze aanpak ligt in het verlengde van het in paragraaf 12.5 

besprokenn voordeel van sturing via de lijnorganisatie. Dat geldt ook voor het nadeel. 

Dee centrale rol van leidinggevenden in de survey-feedback heeft als voordeel dat aansluiting 

wordtt gezocht bij de bestaande wijze van sturing. De gedachte is dat het oplossen van problemen 

wordtt bevorderd door de groep die verantwoordelijk is voor het functioneren van de organisatie 

enn voor de invoering van veranderingen zelf het voortouw te laten nemen in de interventie 

waarmeee knelpunten en problemen worden gesignaleerd. Het managementteam en leiding-

gevendenn bespreken de hoofdlijnen en algemene vraagstukken met elkaar, leidinggevenden 

gaann onderling aan de slag en elke leidinggevende bekijkt met zijn eigen afdeling of team wat 

daarr nodig is. Daarvoor is het van belang dat leidinggevenden op de hoogte zijn van knel-

puntenn en problemen en samen met medewerkers de uitkomsten van de survey kunnen 

interpreteren.. Begeleiding van leidinggevenden in die rol is mogelijk. Een belangrijk nadeel 

iss dat ook survey-feedback concurreert met de dagelijkse gang van zaken in een organisatie. 

Leidinggevendenn verantwoordelijk maken voor een survey-feedback leidt tot de paradoxale 

situatiee dat het eigenaarschap van de interventie wordt gelegd bij personen met een sleutel-

positiee die het vaak te druk hebben om met die interventie bezig te zijn {of om met de invoering 

vann de veranderingen bezig te zijn). 

Nietteminn is een sterk punt van de klassieke aanpak dat leidinggevenden extra aandacht 

krijgenn in het feedbackproces. De terugkoppeling van de uitkomsten begint bij deze groep en 

terugkoppelingg naar afdelingen wordt apart met hen voorbereid. Mij valt op dat het terug-

koppelenn en interpreteren van de vaak negatieve resultaten flinke indruk maakt op management-

teamss en leidinggevenden. Door dat apart met deze groepen te doen is er sprake van een 

rustigee en veilige situatie. Het helpt om de uitkomsten in hun context te plaatsen, een vergelijking 

mett andere organisaties te maken en te benoemen dat het krachtig is om eigen zwaktes te 

willenn zien. Scherpe kritiek op de aanpak van veranderingen direct terugkoppelen waar 

medewerkerss bij aanwezig leidt tot een andere dynamiek. Nu krijgen managementteams en 

leidinggevenden,, gescheiden dan wel gezamenlijk, eerst de gelegenheid de uitkomsten op zich 

inn te laten werken. Wanneer zij vervolgens de kritiek serieus nemen, heeft dat een duidelijke 

voorbeeldwerking.. Medewerkers zien dat de leiding met hen wil praten over uitkomsten en 

overr een manier om dingen beter te doen. Het in fasen terugkoppelen van de uitkomsten 

zorgtt ervoor dat leidinggevenden makkelijker een open discussie aangaan met medewerkers 

overr de aanpak van de veranderingen, knelpunten en oplossingen. Ook kan worden bekeken 

opp welke onderdelen leidinggevenden begeleiding wensen. 
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Hoewell  de nadruk in deze studie ligt op de klassieke aanpak van survey-feedback, is het 

naarr mijn idee eveneens relevant om na te gaan wanneer de interventie zonder centrale rol 

vann leidinggevenden kan plaatsvinden. Achtergrond hiervan is dat ik gaandeweg deze studie 

steedss meer oog krijg voor het ontwikkelingsgerichte karakter van survey-feedback en daarom 

will  verkennen in welke gevallen het mogelijk is de interventie een gezamenlijk proces te 

maken.. De vraag is dan vooral hoe ontwikkelprincipes vanaf het begin kunnen worden verwerkt 

inn de aanpak van de interventie in plaats van daar in de laatste stap mee te starten. Dat heeft 

consequentiess voor het stappenplan en voor de begeleiding van de survey-feedback. Een voordeel 

vann het opzetten van survey-feedback als een gezamenlijk project van mensen in een organisatie 

iss dat leidinggevenden het eigenaarschap van interventie niet hoeven over te dragen tijdens 

dee laatste stap. Ik stel mij voor dat de effectiviteit van survey-feedback toeneemt wanneer het 

eenn gezamenlijk project is van de hele organisatie, net zoals een ontwikkelaanpak effectiever 

iss door het gezamenlijk werken aan verandering. De begeleiding van de interventie richt zich 

vanaff  het begin meer op de organisatie als geheel. Er blijf t aandacht voor de begeleiding van 

leidinggevenden,, maar het accent daarin verschuift. In plaats van aansluiting te zoeken bij de 

sturendee rol van leidinggevenden in de organisatie, wordt nagegaan hoe deze speciale groep 

eenn procesrol kan vervullen tijdens de survey-feedback. 

Wanneerr de klassieke aanpak niet als uitgangspunt wordt genomen, presenteert zich 

hethet derde dilemma: spelen leidinggevenden wel of niet een centrale rol in de survey-feedback? 

Dee keuze voor een centrale rol lijk t voor de hand liggend wanneer er sprake is van een dominante 

logicaa van sturen en beheersen. Gesteld dat in die situatie wordt gestart met survey-feedback 

(keuzee in het eerste dilemma), dan is aansluiting bij bestaande wijze van sturing wenselijk. 

Immers,, voorafgaand aan de survey-feedback die dominante logica ter discussie stellen, 

maaktt het onwaarschijnlijk dat de inventie doorgang vindt. Blijk t in de beginsituatie dat 

veranderenn meer wordt gezien als een gezamenlijk leerproces, dan is het mogelijk om de aanpak 

vann de survey-feedback daarbij te laten aansluiten. In de interventie spelen leidinggevenden dan 

alss groep geen centrale rol. Echter, het benoemen van eigenaarschap van de survey-feedback 

blijf tt van belang. Ik kom hier op terug bij het bespreken van de positionering van de interventie. 

Eenn belangrijke tekortkoming van de klassieke aanpak van survey-feedback is dat onvoldoende 

aandachtt wordt besteed aan vervolgacties na de terugkoppeling. In de laatste stap worden de 

uitkomstenn besproken met medewerkers en plannen gemaakt voor verbetering. Daarna eindigt 

dee survey-feedback. In feite gebeurt dan hetzelfde als in veel veranderingsprocessen. Leden 

vann het managementteam signaleren problemen in de organisatie of in de afstemming met 

dee omgeving. Vervolgens bedenken zij welke veranderingen nodig zijn. Meestal zijn dat 

goedee ideeën die veel mensen in de organisatie steunen. Echter, de complexiteit van realisatie 

off  het proces van werkelijk veranderen wordt onderschat. In zekere zin geldt dit ook voor 

survey-feedback.. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van ideeën voor oplossingen, 

inclusieff  voor het proces dat tot deze oplossingen leidt. Mogelijk wordt in beide gevallen (ten 

onrechte)) verondersteld dat goede plannen min of meer vanzelf worden gerealiseerd. 

Ookk in het uitgebreide theoretische overzicht van klassieke en latere ontwerpprincipes 

vann survey-feedback dat Schuiling (2001) geeft, komt de realisatie van verbeterplannen niet 

aann de orde. Schuiling beschrijft in zijn derde case een aanpak die volgt op de terugkoppeling 

vann uitkomsten. In opeenvolgende werkconferenties gaan betrokkenen aan de slag met 
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(1)) verkennen van het probleem, (2) stellen van een diagnose, (3) genereren van oplossingen 

enn (4) kiezen van oplossingen. Het lijk t mij essentieel om aan deze bruikbare uitwerking van 

hett maken van verbeterplannen twee punten toe te voegen: (5) realiseren van oplossingen en 

(6)) evaluatie. In mijn zesde case leren leidinggevenden van elkaar dat het voor realisatie van 

oplossingenn nodig is om verbeterplannen concreet uit te werken. Dat geeft helderheid over wat 

err precies moet gebeuren, wie dat gaat doen en wanneer. Bovendien kan dan bij een evaluatie 

wordenn vastgesteld in hoeverre oplossingen werkelijk zijn gerealiseerd. In de vijfde case gaan het 

managementteamm en de leidinggevenden gericht aan de slag met het verbeteren van problemen 

diee tijdens de eerste survey-feedback zijn gesignaleerd. De feedback vormt aanleiding om 

meerr gezamenlijk te gaan werken aan ontwikkeling van de organisatie. Voorgestelde verbeter-

puntenn krijgen expliciet aandacht in de werkplannen. Voor de organisatie en voor afzonderlijke 

teamss is bepaald wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De jaarlijkse evaluatie geeft 

zichtt op realisatie van de stichtingsbrede en lokale plannen. 

Voorbi jj  de tegenstellin g tusse n expertro l en procesro l 
Dee rol van een onderzoeker of adviseur in het begeleiden van survey-feedback is voor zover 

bekendd niet duidelijk uitgewerkt in de literatuur. De activiteiten die in het kader van survey-

feedbackk plaatsvinden zijn wel uitgewerkt en staan meestal geordend in stappen (zie § 4.9). 

Ikk begin in de eerste case met een op de theorie gebaseerd beeld van de inhoud van deze stappen. 

Inn de loop van deze studie wordt steeds duidelijker hoe ik elke stap concreet kan invullen, 

krij gg ik zicht op alternatieven en op verschillende manieren om invulling te geven aan mijn 

roll  als survey-expert én begeleider van een feedbackproces. In de vierde stap van het 

aanvankelijkee stappenplan staat de onderzoeker of adviseur vermeld als degene die leiding-

gevendenn helpt met voorbereiden van feedbackbijeenkomst. Ontwerpcriteria voor feedback-

bijeenkomstenn (zie § 2.10) zijn daarbij behulpzaam. Deze geven aan wat ik in de derde, vierde 

enn vijfde stap kan doen. Echter, wanneer het gaat om de vraag hoe ik die voorbereiding met 

leidinggevendenn doe of hoe leidinggevenden de terugkoppeling in hun afdelingen of teams 

kunnenn begeleiden, bieden dergelijke criteria beperkt houvast. Uiteindelijk lijk t het vooral 

eenn kwestie van zelf doen. Eigen praktijkervaring in het werken met survey-feedback en 

reflectiee daarop, leren mij hoe te handelen en welke rol passend is. 

Dezee studie begin ik als expert in onderzoek die gebruik maakt van een methode om data 

tee verzamelen. In mijn universitaire opleiding werd veel aandacht besteed aan onderzoek 

doenn waardoor ik haast 'van nature' op deze manier start. Voorafgaand aan de eerste case heb ik 

mijj  vooral geconcentreerd op het maken van de vragenlijst. Die is in pilotstudies getest, stellingen 

zijnn beter geformuleerd, schalen zijn gemaakt en de betrouwbaarheid ervan is berekend. Als 

ikk ermee aan de slag ga, richt mijn aandacht zich in sterke mate op het instrument. Ik heb 

eenn instrumentele opvatting van survey-feedback, wat overigens aansluit bij de opvatting van 

dee directievoorzitter in de eerste case. Anders gezegd, een jaar na de start van mijn promotie-

onderzoekk ga ik vooral te werk als survey-expert. Mij n rol in de case beperkt zich tot het 

uitvoerenn van een onderzoek voor een opdrachtgever. Ik verwerk data en interpreteer wat 

dee belangrijkste uitkomsten zijn. Ordening van de uitkomsten levert een model van de 

werkelijkheid,, ik begrijp de betekenis van dat model en schrijf die op in een gedetailleerd 

rapport.. Bij deze rol hoort ook het trekken van duidelijke conclusies en het doen van 
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aanbevelingen,, maar dat durf ik dan nog niet goed aan. De kennis en deskundigheid die ik 

inbrengg hebben uitsluitend betrekking op het doen van vragenlijstonderzoek. Een belangrijk 

nadeell  van de expertrol die ik kies, is dat de data van mij blijven en dat ik deze moet 

'verkopen'' aan de organisatie. Daarmee hangt samen dat de feedback onderbelicht blijft . 

Gaandewegg deze studie maakt academisch onderzoek plaats voor praktijkonderzoek en 

actieonderzoek.. Dan wordt survey-feedback een methodiek en ga ik steeds meer een procesrol 

vervullen.. Ik ga survey-feedback vooral als een interventie beschouwen en de onderzoeks-

componentt als 'bijkomstigheid'. Overigens is dat een niet te verwaarlozen bijkomstigheid. 

Ikk ben immers bezig met het verzamelen van gegevens voor mijn proefschrift, maar die 

komenn min of meer 'vanzelf'. In het interventieperspectief staat de begeleiding van een 

organisatiee in een leerproces centraal. Het doel is te zorgen dat een organisatie zoveel mogelijk 

gebruikk kan maken van de feedback. Mede daarom is het van belang om het eigenaarschap 

vann de survey-feedback al in de eerste stap bij mensen in de organisatie te leggen. Ook de 

aardd van de feedback wijzigt. Ordening van de uitkomsten levert niet zozeer een model van 

dee werkelijkheid, als wel een model voor gesprekken over de werkelijkheid. In de feedback 

verschuiftt het accent van de objectiviteit van de uitkomsten naar intersubjectieve betekenis-

gevingg (cf. Van der Vlist, 1998). De feedback is aanleiding voor groepen in de organisatie om 

hunn perspectief op de problemen, achtergronden en oplossingsrichtingen te bespreken. 

Survey-feedbackk is dan een methodiek en dat betekent dat ik niet alleen kijk naar de stappen 

inn het stappenplan, maar ook naar processen binnen en tussen groepen. Ik richt mij op vragen 

alss 'Hoe kunnen managementteam, leidinggevenden en medewerkers met elkaar aan de 

slag?',, 'Wat vinden leidinggevenden lastig aan de feedback?' en 'Hoe kan ik leidinggevenden 

begeleidenn in het bespreken van negatieve uitkomsten met hun medewerkers?' Dat maakt de 

terugkoppelingg anders en vraagt aandacht voor aanvullende interventies gericht op bijvoorbeeld 

openn communicatie en groepsprocessen. 

Opp deze manier werken met feedback vertoont een overeenkomst met het derde punt dat Hajer 

(2000,, pp. 29-30) op de agenda van bestuurs- en beleidswetenschap zet. Het vormgeven van een 

goedee uitwisseling van argumenten met burgers is volgens hem een belangrijke opdracht voor 

dee politiek en het bestuur. Wanneer met survey-feedback wordt gewerkt is begeleiding van de 

interventiee gericht op het uitwisselen van perspectieven van betrokkenen van belang voor de 

legitimiteitt van vervolgacties. Een gemeenschappelijke analyse van de problemen en knel-

puntenn in een veranderingsproces vormt de basis voor verbetering van de aanpak. Multi -

interpreteerbaarheidd van de uitkomsten is in dit geval geen probleem (cf. Doorewaard, 2000, 

p.. 39). Het maakt juist verschillende zienswijzen duidelijk waardoor mensen van elkaar leren. 

Kortt samengevat begin ik deze studie met doen van survey-feedback en eindig ik met survey-

feedback.feedback. Het gaat dan om het vierde dilemma: ligt de nadruk op het doen van onderzoek of op 

hethet realiseren van interactie tussen mensen in een organisatie? In het eerste geval is een expertrol 

passend,, in het tweede een procesrol. Deze tegenstelling is vooral bruikbaar om te laten zien 

bijj  wie het eigenaarschap van het onderzoek of de interventie ligt. Wanneer ik als expert een 

survey-survey-feedbackfeedback uitvoer, ben ik bezig met mijn onderzoek (dan wel dat van een opdrachtgever). 

Vanuitt een procesrol een survey-feedback begeleiden betekent dat ik mensen in een organisatie 

ondersteunn in het uitvoeren van hun onderzoek. Daarbij gebruik ik ook mijn expertise in het 

doenn van vragenlijstonderzoek, maar op een andere manier. 
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Sta pp ind e su rvey - feedbac k Exper t in onderzoe k Inzette nn va n exper t is e in een procesro l 

Afstemme nn over doel en aanpak Ik bepaal doel van onderzoek , werk aanpak uit Ik begelei d een organisati e in het zoveel mogelij k zelf 
enn doe de uitvoerin g voor een opdrachtgeve r uitvoere n van een onderzoe k 

Survey-expertis ee inzette n bij bespreke n mogelijkhede n en 
beperkinge nn van werke n met een vragenlijs t 

22 Invulle n surve y 

33 Uitkomste n bespreke n 

kk Terugkoppelin g naar 
afdelinge nn voorbereide n 

55 Leidinggevende n bespreke n 
uitkomste nn in afdelinge n 

Ikk  pas algemen e richtlijne n toe voor 
realisati ee van een hoge respon s 

Mijnn beeld van betekeni s uitkomste n 
overdrage nn op managementtea m en 
leidinggevende n n 

Ikk  begelei d leidinggevende n in het overdrage n van het belan g 
vann de surve y en het enthousiasmere n van medewerker s 
Survey-expertis ee inzette n om te toetse n of met procedur e 
hogee respon s word t behaal d 

Managementtea mm en leidinggevende n uitnodige n zelf 
betekeni ss te geven aan uitkomste n 
Survey-expertis ee inzette n als 'secon d opinion ' over betekeni s 
vann uitkomste n (bevestigin g van interpretaties , dan wel 
alternatiev ee perspectieven ) 

Mijnn beeld van relevant e thema' s en een goede Leidinggevende n begeleide n in het bedenke n van relevant e 
invullin gg van de feedbackbijeenkoms t thema' s en een zinvoll e manie r van terugkoppele n 
overdrage nn Survey-expertis e inzette n als toetsstee n voor ideeën en voor 

doenn van suggestie s 

Ikk  ben beschikbaa r voor toelichtin g op 
inhoudelijk ee en technisch e vrage n 

Ikk  ben beschikbaa r voor vrage n over feedbackbijeenkomsten , 
samenwerkin gg en groepsprocesse n 
Survey-expertis ee beschikbaa r voo r inhoudelijk e en technisch e 
vrage n n 

Tabe ll  12.1 Versch i l len d gebru i k va n exper t is e bi j he t bege le ide n va n survey- feedbac k 

Inn tabel 12.1 schets ik per stap in de survey-feedback de invulling van beide rollen. 

Dee derde kolom laat zien dat wanneer de nadruk wordt gelegd op het begeleiden van de feedback, 

inhoudelijkee expertise wordt ingezet ten behoeve van het leerproces in een organisatie. Naar 

mijnn idee vraagt het effectief begeleiden van survey-feedback in een veranderingsproces om 

eenn procesrol waarin op specifieke wijze gebruik wordt gemaakt van expertise op het gebied 

vann werken met surveys. Deze invulling van de procesrol is geen 'en-en' uitweg uit het dilemma, 

wantt gaat om wezenlijk ander gebruik van expertise. Tegelijk is de klassieke 'of-of' tegenstelling 

tussenn expertrol en procesrol, zoals die onder meer door Van de Bunt (1978) en Kast en 

Rozenzweigg (1985) wordt beschreven, hier evenmin een uitweg. In deze opvatting houdt het 

vervullenn van een procesrol in dat een onderzoeker of adviseur zijn eigen kennis beperkt inzet 

voorr een organisatie. Een onderzoeker of adviseur die als expert opereert, maakt daarentegen 

weinigg gebruik van kennis die in de organisatie aanwezig is (zie ook figuur 2.5). Deze tegen-

stellingg leidt de aandacht af van het inzicht dat inhoudelijke expertise op verschillende 

manierenn kan worden gebruikt (Boonstra, 2000, p. 29). 

Positionerin gg van survey-feedbac k 
Hett eerste dilemma rond wel of niet starten met survey-feedback in een ontwerpcontext 

heeftt te maken met positionering van de interventie. In feite gaat het om de vraag of het 

achterliggendee leerprincipe wordt geëxpliciteerd. Op basis van ervaringen in de cases concludeer 

ikk dat het van belang is om in de eerste stap van een survey-feedback de uitgangspunten van 

dee interventie te bespreken. Dat betekent dat ik een duidelijke keuze maak in het vijfde 
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dilemma:dilemma: wordt survey-feedback gepositioneerd als stuurmiddel of als leermiddel? Ik maak deze 

keuzee om twee redenen. Ten eerste wil ik voorkomen dat een survey-feedback eindigt bij 

terugkoppelingg naar een managementteam of opdrachtgever. In dat geval werkt de interventie 

contraproductief.. De top van een organisatie wekt de indruk in gesprek wil gaan met mede-

werkers,, terwijl de investering van die medewerkers wordt gebruikt om gerichter te sturen 

(simpell  gezegd: meer van hetzelfde). Tegelijk blijkt dat starten met survey-feedback als stuur-

middell  kan leiden tot een omslag vanwege stevige kritiek op een sterk sturende aanpak. Dat 

ikk die mogelijkheid nu uitsluit heeft te maken met de tweede reden voor mijn keuze. Ik vind 

hett nodig om expliciet te zijn over principes, doelen en aanpak van interventies (cf. Van Es, 

2000).. Deze studie startte ik met impliciete ideeën over survey-feedback en een beperkt 

bewustzijnn van de impact die een interventie heeft op organisaties. Reflectie op de aanpak 

vann survey-feedback en aandacht voor leerervaringen gebruik ik nu om op verantwoorde 

wijzee met de interventie om te gaan en een organisatie het potentieel ervan te laten benutten. 

Daarvoorr zet ik zowel mijn onderzoeksexpertise, als de verworven procesexpertise in. 

Overigenss valt het te overwegen om in een ontwerpcontext niet te snel de oriëntering te 

beëindigen,, maar na te gaan of een 'voortraject' mogelijk is. In dat traject kunnen gesprekken 

plaatsvindenn waarin de wijze van sturing en de principes van survey-feedback met elkaar 

wordenn vergeleken. Survey-feedback kan vervolgens worden gepositioneerd als een kennis-

makingg met een meer gezamenlijke wijze van sturing. 

Voorr positionering van survey-feedback binnen een organisatie is eveneens relevant welke 

personenn zich ermee verbinden. In de huidige aanpak richt ik mij op de leden van het management-

teamm en de leidinggevenden. Ik zie hen vooral als twee groepen. In de cases zien mensen de 

directeurr als de initiatiefnemer van de survey-feedback. Hij kondigt de survey-feedback 

aann in een brief. De leidinggevenden lichten het initiatief toe in hun afdelingen en teams. 

Dezee werkwijze kan de indruk wekken dat medewerkers vooral informatie leveren aan het 

managementteamm en de leidinggevenden, zeker als dat in de bestaande situatie gebruikelijk 

iss en er nog geen helder perspectief bestaat op de terugkoppeling. Wanneer survey-feedback 

wordtt ingezet als leermiddel voor de hele organisatie, kan een alternatief zijn om net als in 

dee eerder besproken 'veranderorganisatie' de verantwoordelijkheid voor de survey-feedback 

bijj  specifieke personen te beleggen. Te denken valt aan een lid van het managementteam, een 

leidinggevende,, medewerkers, mensen van stafafdelingen en een lid van de ondernemings-

raad.. Een dergelijke selectie van personen die een centrale rol spelen in de survey-feedback 

benadruktt dat de interventie wordt gepositioneerd als gezamenlijk leermiddel. 

Dee waarde die een organisatie hecht aan survey-feedback wordt in belangrijke mate zichtbaar 

doorr het beschikbaar stellen van tijd en middelen. Een uitkomst van deze studie is dat het 

lastigg is om te veranderen wanneer onvoldoende tijd beschikbaar is en middelen niet toereikend 

zijn.. Dat geldt evenzeer voor interveniëren. De cases laten zien dat de effectiviteit van survey-

feedbackk toeneemt wanneer er meer in wordt geïnvesteerd. Uiteraard is dat een gemeenplaats. 

Ikk noem deze toch, omdat ik een verband zie met een aantal eerder besproken dilemma's. 

Inn een ontwerpcontext wordt survey-feedback ingezet als stuurmiddel. Een expert past de 

onderzoeksmethodee toe en verzamelt informatie voor een opdrachtgever. Dat vereist een 

beperktee investering (vragenlijst invullen en uitkomsten uidraaien) die een beperkt rendement 

levert.. In een ontwikkelcontext wordt survey-feedback ingezet als leermiddel. Een proces-

439 9 



begeleiderr past een interventiemethodiek toe gericht op het in gang zetten van een gezamenlijk 

leerproces.. Dat vereist een grotere investering (maatwerk voor elke organisatie) die meer 

rendementt levert. Het beschikbaar stellen van tijd en middelen draagt bij aan de positionering 

vann survey-feedback. Mensen zien dat het om een belangrijke investering gaat wanneer een 

survey-feedbackteamm wordt gevormd, aparte bijeenkomsten worden georganiseerd voor het 

invullenn van de vragenlijst, speciale afdelingsvergaderingen worden belegd over de uitkomsten 

enn van te voren wordt besproken welke acties volgen na terugkoppeling van de uitkomsten. 

Daarmeee wordt duidelijk dat niet zomaar een (zoveelste) enquête wordt gehouden, maar dat 

dee survey-feedback een bijzondere status heeft. 

Terr afsluiting van dit deel over positionering presenteer ik het zesde dilemma: wordt survey-

feedbackfeedback als op zichzelf staande interventie ingezet of vindt inbedding plaats in het lopende 

veranderingsproces?veranderingsproces? In de eerste vier cases is survey-feedback een eenmalige gebeurtenis met 

relatieff  weinig aansluiting bij andere activiteiten die in het kader van de veranderingen spelen. 

Dee feedback functioneert dan als een soort spiegel die door een buitenstaander wordt voor-

gehouden.. Terugkoppeling van de uitkomsten vindt in zekere zin plaats in een soort vacuüm. 

Naa presentatie van de uitkomsten en de rapportage bepalen de organisaties zelf of er naar 

aanleidingg van de feedback nog meer gebeurt. In de vijfde en zesde case vindt inbedding 

plaatss in het lopende veranderingsproces. In de vijfde case is die inbedding niet vooraf 

bedacht,, maar wordt naar aanleiding van de eerste survey-feedback gezocht naar mogelijk-

hedenn hiervoor. De werkplannen waarmee de organisatie werkt, blijken dan een geschikt 

middel.. Een jaar later opnieuw kijken naar de stand van zaken maakt voortgang zichtbaar. 

Tevenss draagt het eraan bij dat kritische zelfreflectie en actie een vaste plek krijgen in de 

organisatie.. In de zesde case zijn beide survey-feedbacks integraal onderdeel van het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Survey-feedback speelt een rol in het stellen van een gezamenlijke 

diagnosee en na negen maanden wordt met survey-feedback de stand van zaken in het 

ontwikkelingsprocess in kaart gebracht. De bespreking van de uitkomsten wordt gekoppeld 

aann het maken van afdelingsplannen. Dergelijke vormen van inbedding zorgen voor werkelijke 

realisatiee van verbeteringen. Tijdens de gesprekken over de casebeschrijvingen blijkt dat in 

eenn aantal cases na afronding van de samenwerking de uitkomsten van de survey-feedback 

wordenn gekoppeld aan andere activiteiten. Ook dan ontstaat beweging en vindt verbetering 

plaats. . 

Eenn keuze in het zesde dilemma is nu makkelijk te maken. Zorgen voor koppeling van survey-

feedbackk aan andere activiteiten draagt bij aan de effectiviteit van de interventie. De voorbeelden 

uitt de cases laten zien dat het zinvol is om aansluiting te zoeken bij nieuwe of bestaande 

activiteitenn die gericht zijn op de realisatie van verbeteringen. In feite wordt op die manier de 

survey-feedbackk gekoppeld aan vervolgactiviteiten. Hiervoor bespreek ik het belang daarvan. 

Inn termen van Beer (1980) wordt dan maximaal resultaat behaald. Immers, de latere interventies 

versterkenn het effect van eerdere. Ook Nadler (1977, p. 171) stelt dat het effect van survey-

feedbackk toeneemt in combinatie met andere interventies. De kunst is om in praktijksituaties 

interventiess zodanig te kiezen en vorm te geven dat koppeling tot stand komt en mensen in 

organisatiess van en met elkaar leren hoe zij veranderingen kunnen realiseren. 
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Verderr  onderzoe k 
Dee zes dilemma's vormen een eerste thema voor verder onderzoek. De dilemma's verwijzen 

naarr een aantal spanningen en vraagstukken rond het inzetten van survey-feedback als interventie. 

Gaandewegg de studie kristalliseren deze dilemma's uit door reflectie op de werkwijze en op 

mijnn eigen rol. Niettemin is nadere uitwerking van onder meer de condities voor het wel of 

niett starten met survey-feedback relevant om op weloverwogen wijze met de interventie om 

tee gaan. Een vraag die zich daarbij voordoet is wat de implicaties zijn van meegaan met een 

dominantee ontwerplogica voor de positie van de onderzoeker en de mogelijkheden om met de 

interventiee bij te dragen aan versterking van het veranderingsproces. Mogelijk is het juist nodig 

omm een keuze te maken in elk van de dilemma's en daarmee te komen tot een aangescherpte 

visiee op de startcondities voor het effectief gebruik van survey-feedback. 

Eenn tweede thema voor verder onderzoek naar survey-feedback is de vormgeving van vervolg-

acties.. In de literatuur is daar weinig aandacht voor. Het lijk t zinvol om een aanpak te 

ontwikkelenn voor activiteiten na de survey-feedback. Daarmee wordt de aandacht gevestigd 

opp het belang van realisatie van gemaakte verbeterplannen. De vijfde en zesde case laten zien 

datt er flinke vooruitgang kan worden geboekt wanneer mensen echt aan de slag gaan met de 

uitkomsten. . 

Verderee uitwerking van de procesrol is een derde thema. Voor goede begeleiding van survey-

feedbackk is het van belang om te bepalen hoe procesbegeleiding plaatsvindt in elk van de 

verschillendee stappen van het feedbackproces en de te ontwikkelen vervolgstappen. Mij n 

indrukk is dat ervan wordt uitgegaan dat algemene vaardigheden van een adviseur volstaan 

voorr het uitvoeren van een survey-feedback. De Caluwé (2001) signaleert dat de ambiguïteit 

rondd het adviesvak toeneemt (cf. De Caluwé & Witteveen, 2000). Mede daarom acht hij 

onderzoekk nodig naar interventies en hun effectiviteit. Survey-feedback is een veelgebruikte 

interventiee die expertise vraagt op het gebied van vragenlijstonderzoek en op het gebied van 

procesbegeleiding.. Met name de algemene en specifieke vaardigheden die nodig zijn voor 

begeleidingg van de interventie zijn nog onvoldoende bekend. 

Verderee ontwikkeling van de vragenlijst is een vierde thema. Wanneer de nadruk verschuift 

vann survey naar feedback bestaat de kans dat aandacht voor het instrument verslapt. De 

ontwikkelingg van de vragenlijst is voorafgaand aan de cases aan de orde gekomen. Tijdens de 

casestudiess ligt de nadruk op het gebruik ervan. Niettemin is het nodig om na het gebruik 

vann de vragenlijst in een aantal cases opnieuw stil te staan bij thema's als formulering van de 

stellingen,, operationalisatie van de aspecten, betrouwbaarheid van schalen en validiteit. 

Bevindingenn in de cases duiden erop dat de vragenlijst een valide instrument is om in kaart 

tee brengen wat goed en minder goed gaat in veranderingsprocessen. De beoordeling van de 

stellingenn en de antwoorden op de open vragen in de vragenlijst sluiten over het algemeen 

opp elkaar aan. Dat suggereert dat met twee manieren van meten vergelijkbare resultaten worden 

behaald.. Bij terugkoppeling van de uitkomsten blijkt over het algemeen dat gesignaleerde 

problemenn worden herkend. Gezien de centrale rol van de uitkomsten van de survey in de 

besprekingenn in de organisatie, blijf t het van belang om aandacht te houden voor de kwaliteit 

vann de vragenlijst en te zorgen dat geen belangrijke knelpunten en problemen over het hoofd 

wordenn gezien. Een eerste relevante aanvulling is om in de vragenlijst een deel over organisatie-

processenn op te nemen (zie § 12.5). Door stellingen toe te voegen, kan worden nagegaan in 
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welkee mate kernprocessen, ondersteunende processen en bestuurlijke processen belemmerend 

werkenn of bijdragen aan het succes van de verandering. Een tweede relevante aanvulling is 

omm gericht aandacht te besteden aan wat goed gaat in het veranderingsproces, bijvoorbeeld 

doorr daar een open vraag over op te nemen in de vragenlijst. 

EFFECTIEFF VERANDEREN IN ORGANISATIE S MET 
SURVEY-FEEDBAC K K 

Terr afsluiting van deze studie sta ik stil bij de kracht van survey-feedback als interventie en 

leermiddell  in veranderingsprocessen. De cases belichten vooral de operationele kant van survey-

feedback:: ik ga na hoe in concrete veranderingsprocessen met de interventie kan worden 

gewerkt,, op welke manieren een stapsgewijze aanpak kan worden ingevuld en wat er nodig is 

omm terugkoppeling van de uitkomsten naar afdelingen of teams te realiseren. De nadruk ligt 

opp het werken met survey-feedback in de praktijk. Vergelijking van de cases en het trekken 

vann conclusies gebaseerd op reflectie op de aanpak van de survey-feedback en op opgedane 

leerervaringenn spelen zich af op tactisch niveau. Ik bespreek condities voor het gebruik van 

survey-feedbackk en voorwaarden voor realisatie van terugkoppeling, ofwel criteria om de 

interventiee op zinvolle wijze in te zetten. 

Nuu rest de strategische vraag: waartoe dient het inzetten van survey-feedback of wat levert 

dee interventie op in tweede-orde-veranderingen? Het antwoord op deze vraag komt al naar 

vorenn in de discussie van het gebruik van survey-feedback (zie § 12.6). In feite gaat het om 

dee effectiviteitsvraag. Een manier van kijken naar het effect van survey-feedback is stil te 

staann bij de werking van de interventie. Survey-feedback inzetten als leermiddel betekent dat 

opp de volgende manier beweging wordt gecreëerd: (1) met alle betrokkenen systematisch kijken 

naarr de organisatie en de aanpak van het veranderingsproces, (2) gerichte gesprekken voeren 

overr de vraag wat er goed gaat en wat minder goed, waarbij uitwisseling van verschillende 

perspectievenn en interactie tussen betrokken groepen een centrale rol spelen, (3) waardoor 

mensenn zich een gezamenlijk beeld vormen van knelpunten en oplossingsrichtingen en 

(4)) het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers de commitment uitspreken om 

tott actie over te gaan. Het is essentieel om vervolgens te zorgen dat voorgenomen verbeteracties 

ookk werkelijk worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij andere activiteiten 

diee in het kader van de verandering plaatsvinden. Beslissen om met survey-feedback aan de slag 

tee gaan betekent dat een organisatie de strategische keuze maakt om aan de slag te gaan met 

watt In 't Veld (1997, p. 73) noemt: de verbinding tussen veranderen, leren en sturen. Tweede-

orde-veranderingg vraagt om gezamenlijk veranderen, gezamenlijk leren en gezamenlijk sturen. 

Eenn andere invalshoek is om het effect van survey-feedback in de cases te bepalen aan de 

handd van de criteria van Phillips (2000). Hij onderscheidt zes performance indicators voor 

adviesprojecten,, ofwel criteria voor de effectiviteit van interventies: (1) tevredenheid over de 

interventie,, (2) gebruik van de uitkomsten, (3) impact op de organisatie, (4) kosten-baten 

verhouding,, (5) algemene indicatoren en (6) mate waarin is geleerd. Ik gebruik deze criteria 

omm te schetsen in hoeverre de survey-feedback effectief is geweest in de cases. Daarbij laat ik 

mijj  vooral inspireren door de gesprekken met leden van de managementteams en de terug-

blikk op de survey-feedback geruime tijd na de interventie. 
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Inn elke case is het managementteam tevreden met de survey-feedback: in de eerste cases 

vanwegee de sturingsinformatie, in de laatste cases vanwege de bijdrage aan het leerproces in 

dee organisatie. In die cases zijn ook leidinggevenden tevreden. De survey-feedback vormt 

voorr hen een middel om met medewerkers een gesprek aan te gaan over de veranderingen en 

tee kijken wat beter kan. Ook van medewerkers krijg ik dan positieve reacties op de survey-

feedback. . 

Inn alle cases worden de uitkomsten van de survey gebruikt. In de eerste cases maken vooral 

hett managementteam en de leidinggevenden gebruik van de uitkomsten en bepalen zij wat 

ermeee gebeurt. In de latere cases vindt feedback aan de hele organisatie plaats en gaan alle teams 

mett de uitkomsten aan de slag. Dan worden de uitkomsten gebruikt om (meer) gezamenlijk 

tee werken aan verbetering en realisatie van veranderingen. De impact die de interventie heeft 

opp de organisatie hangt hiermee samen. In de eerdere cases is deze impact beperkt en gaat 

hett management gerichter sturen. In de latere cases levert de survey-feedback een substantiële 

bijdragee en leert de hele organisatie. 

Dee belangrijkste kosten zijn de tijd die betrokkenen besteden aan de survey-feedback 

(invullenn vragenlijst, feedbackbijeenkomsten) en de middelen die worden ingezet om de 

interventiee te ondersteunen (begeleiding, vervolgacties). De belangrijkste baten zijn de vier 

puntenn die hiervoor zijn besproken bij het strategisch inzetten van de interventie. Bij de 

afwegingg van kosten en baten lijk t een eenvoudig economisch principe op te gaan: meer 

investerenn in survey-feedback heeft meer effect in termen van leren en verbeteren. Een financiële 

kosten-batenanalysee maken is lastig, met name omdat de baten zich niet makkelijk in geld 

latenn vertalen. 

Phillipss (2000, p. 220) onderscheidt meer dan twintig algemene indicatoren voor de effectiviteit 

vann interventies. Het gaat dan onder meer om arbeidstevredenheid, ziekteverzuim, samen-

werkingg en klachten van klanten. Het voert te ver deze hier te bespreken. Wel constateer ik 

tijdenss de gesprekken met leden van de managementteams dat geruime tijd na de survey-feedback 

veell  is veranderd in de organisaties. De interventie wordt genoemd als een van de bijdragen 

aann deze veranderingen. 

Tenn slotte gaat het bij het zesde effectiviteitscriterium om de mate waarin is geleerd van 

dee survey-feedback. In de gesprekken over de casebeschrijvingen komen zowel persoonlijke 

leerervaringenn aan bod, als leerervaringen van de organisatie. De persoonlijke leerervaringen 

vann de leden van de managementteams hebben vooral te maken met reflectie op de wijze van 

sturen,, effecten daarvan en voorwaarden voor succesvolle realisatie van verandering. Voor 

eenn aantal is de interventie een kennismaking met een alternatief voor ontwerpmatig denken 

enn handelen. Deze persoonlijke leerervaringen hebben vroeger of later een weerslag op de 

organisatie.. In twee cases is de survey-feedback direct een leermiddel voor de hele organisatie. 

Dann wordt de interventie ingezet om gezamenlijk te kijken naar de stand van zaken, daarover 

mett elkaar in gesprek te gaan, te bedenken wat er beter kan en daar vervolgens ook invulling 

aann te geven. Survey-feedback is dan een middel om samen te leren veranderen en samen te 

sturen. . 
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