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woord vooraf
Dit boek gaat over een onderzoek naar organisaties in verandering. Veel veranderingsprocessen verlopen

moeizaam. In deze studie ga ik na hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen. Globaal zijn er drie

fasen te onderscheiden in het onderzoek: de voorbereiding, de casestudies en het schrijven. Tijdens

de voorbereiding maak ik plan waarin staat wat ik met het onderzoek te weten wil komen en op

welke manier ik dat denk te realiseren, ik bestudeer literatuur en ik vorm eerste ideeën over wat

veranderen lastig maakt en hoe survey-feedback kan worden ingezet voor versterking van veranderings-

proces.

Tijdens het onderzoek werk ik samen met zes organisaties. In samenwerking met mensen die daar

werken ben ik druk bezig om op systematische wijze de situatie in de organisatie in kaart te brengen

en om te zorgen dat het onderzoek een zinvolle bijdrage levert aan de veranderingen. Mijn eigen leer-

proces is dan ook in volle gang, maar het is lastig om de tijd te vinden die nodig is om te reflecteren

op wat er allemaal gebeurt. Iedereen die de praktijk kent van organisaties in verandering, weet dat

daarin weinig plaats is voor rust nemen en stilzetten. Doorhollen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen

lijken eerder het devies.

Na elke casestudie vindt rapportage plaats aan de organisatie waarin de belangrijkste bevindingen

op een rij worden gezet. In de rapportage is onder meer aangegeven welke betekenis de uitkomsten

hebben en wat vraagstukken zijn om mee aan de slag te gaan. Na afronding van een casestudie sta

ik bij het werken met de survey-feedback methode. Ik bekijk hoe dat gaat en stel mijzelf de vraag

wat gaat goed, wat niet en waarom. Daardoor vorm ik een beeld van wat in de volgende case beter

kan.

Echt vorm krijgen mijn inzichten en leerervaringen wanneer ik deze op papier zet. Het schrijven

ordent mijn gedachten. Misschien wel het meest lastige moment in de hele studie is het starten met dit

boek. Het kader is vooraf opgesteld en in grote lijnen helder. De vraag is vooral hoe ik al het materiaal

dat de zes cases heeft opgeleverd daarin ga verwerken. Het duurt enige tijd voor ik weet hoe ik dat

materiaal kan omzetten in leesbare verhalen die recht doen aan de projecten en tegelijk passen in

de opzet van een proefschrift. Het resultaat is een omvangrijk boek. Dat komt met name door de zes

uitgebreide casestudies waarin ik tevens aandacht besteed aan mijn leerproces en methodiek-

ontwikkeling. Het schrijven was een hele klus, waar ik meestal met plezier aan heb gewerkt. 

Het onderzoek heeft mij veel geleerd. Ik hoop dat over te dragen aan de lezer.

Promoveren is eenzaam werk, althans dat hoor je vaak. Ik heb me zelden eenzaam gevoeld. 

Dat heeft deels te maken met de aard van deze studie: onderzoek doen in veranderende organisaties

betekent dat je veel contact hebt met ‘de buitenwereld’. In de zes samenwerkingsprojecten ontmoette

ik veel mensen. In laatste case was ik voor enige tijd bijna een deel van de organisatie. Schrijven is

eenzamer. Soms voelde ik me als een monnik die afgezonderd in een kamertje handwerk verricht

waar slechts een klein publiek belangstelling voor heeft. Het helpt dan erg om leuke collega’s te hebben

waar ik even mee kan kletsen. Werken in het centrum van Amsterdam helpt ook. De stad leeft en na

een blokje om ben je weer helemaal opgeladen.
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Een aantal mensen wil ik graag bedanken. Allereerst zijn dat de mensen in de organisaties met wie ik

nauw heb samengewerkt. In het bijzonder wil ik noemen: Joep Aarts, Freek Abma, Co van Angelen,

Peter auf dem Brinke, Ineke van Dijk, Edwin Duys, Margreet Heijstee, Hans Hoogeveen, Jan Koolen,

Ad van Leeuwen, Philip Lemmens, Walter Mutsears, Lex Schoonen en Julichska Venmans. Ik ben blij

met het vertrouwen dat zij in mij stelden. Veel waardering heb ik voor de openheid waarmee zij praten

over hun organisatie, hun interesse in systematische reflectie, de bereidheid om te leren, de ruimte

die ik kreeg en onze prettige samenwerking. Zij zijn bereid om te luisteren naar kritiek vanuit hun

organisatie, nemen deze serieus en gaan op zoek naar oplossingen. In veel organisaties is dat

ongebruikelijk. Tevens dank ik de leidinggevenden en medewerkers waarmee ik gesprekken voerde

en de in totaal meer dan dertien honderd mensen die een vragenlijst invulden over hun organisatie.

Aan sommige universiteiten is het niet toegestaan om de promotores te bedanken in het proefschrift.

Gelukkig mag dat in Amsterdam wel. Jaap Boonstra is om uiteenlopende redenen een bijzondere

promotor. Hij stimuleert en inspireert mij, laat vrij en schept kaders, is enthousiast als het goed gaat

en denkt mee over oplossingen als het niet goed gaat. Als het moet zet hij me onder druk, zonder te

verlammen. Veel plezier en steun heb ik gehad aan de besprekingen van de tekst voor dit boek. 

En dan is er nog een hoop niet genoemd. Roel in ’t Veld is om andere redenen een bijzondere promotor.

Hem dank ik voor het meedenken over de invulling van het onderzoek en voor de stevige gesprekken

over de tekst in dit boek. Zijn opmerkingen vormen een welkom aanvullend perspectief. Spannend is

het ook om met hem vooruit te kijken, naar wat er na het promoveren allemaal mogelijk is.

Renate Werkman dank ik onder meer voor haar luisterend oor tijdens het schrijven. Vanuit haar

tegenoverliggende kamer merkte zij direct wanneer ik ergens niet uitkwam. Zij dacht mee en wees

me erop dat niet alleen moet kijken naar wat nog moet, maar ook naar wat al af is. Dat geeft energie

om door te gaan. Samen ontwikkelen we boeiende inzichten en leuke ideeën over werken met de

survey-feedback methodiek. Ik zie ernaar uit om weer samen iets te doen wanneer zij klaar is met

schrijven. Studenten Organisatiekunde ben ik zeker niet vergeten. Aan de meeste projecten hebben

studenten meegewerkt. Zij hebben daarvan geleerd, maar ik ook. Hun frisse en kritische blik dwingt

tot reflectie, helpt ordenen en levert nieuwe inzichten.

Marietta was de eerste buitenstaander die het verhaal las. Een spannend moment, want het is natuurlijk

de bedoeling dat anderen het ook kunnen volgen. Dat bleek het geval. Sterker nog, ze herkende veel

uit haar eigen ervaringen met veranderingsprocessen bij een ministerie. Ik kreeg een mooi schriftje –

net als toen we samen studeerden – met tien pagina’s vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën,

inclusief taalcorrecties. Marc, haar vriendje, vond dat ziek. Ik was er juist erg blij mee.

Caspar, mijn vriendje, heeft het natuurlijk ook gelezen en verbeterd. Promoveren doe ik niet voor

hem, dat doe ik voor mezelf. Waarschijnlijk is het ook niet vol te houden als je het niet voor jezelf

doet. Of ik het zonder hem had gekund, is een andere vraag. Hem naast mij te hebben, zorgde ervoor

dat ik plezier had in wat ik deed. Als dat soms niet zo was, hielp hij mij om het weer leuk te maken.

Daarom staat hij ook naast mij bij de verdediging van dit proefschrift en vast nog lang daarna.

Ik sluit af met het bedanken van Toon. Hij legde de laatste hand aan dit boek door het vorm te geven.

Net als altijd maakte hij er iets moois van. Bij CO3 vertonen ze ook sterke staaltjes van samenwerking

(Irma sprong bijvoorbeeld ‘even’ bij om te helpen met de figuren). Ik hoop dat de fraaie vormgeving

bijdraagt aan de leesbaarheid en het leesplezier.
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eerste deel
kader en methoden
Het eerste deel van dit boek bestaat uit vier hoofdstukken. Achtereenvolgens ga ik in op de achter-

gronden van deze studie, het theoretisch kader en de onderzoeksmethoden. In hoofdstuk 1 bespreek

ik de probleemstelling, de doelstellingen en het verloop van de studie. In hoofdstuk 2 zet ik het theoretische

fundament neer door uit te werken hoe ik naar organiseren en veranderen kijk. In hoofdstuk 3

werk ik moeilijkheden in veranderingsprocessen nader uit en geef ik aan welke factoren tot succes leiden.

Hoofdstuk 4 begint met de vragen die centraal staan in deze studie. Daarna volgt een uitwerking van

de methoden die ik volg om tot beantwoording van die vragen te komen.
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achtergronden van de studie

inleiding
Maandelijks verschijnen nieuwe boeken, artikelen en onderzoeksverslagen over organisatie-

verandering. Wetenschappers met diverse sociaal-wetenschappelijke achtergronden, organisatie-

adviseurs, consultants, interne adviseurs, trainers en goeroes vertellen hoe zij denken over

organisaties in verandering, wat zij hebben geleerd, onderzocht en ervaren. De grote belang-

stelling voor het onderwerp komt naar mijn idee voort uit de vele invalshoeken van waaruit

verandering kan worden benaderd en vanuit het belang ervan voor bedrijven en instellingen.

Organisatieverandering is een thema waar economen, psychologen, politicologen, sociologen,

bestuurskundigen, communicatiewetenschappers en vele anderen zich mee bezighouden.

Zij richten zich op eigen vraagstukken en benaderen vergelijkbare vraagstukken op hun

eigen manier. Veranderingsprocessen in organisaties starten om uiteenlopende redenen.

Soms is verandering nodig om te overleven en is de huidige situatie onhoudbaar. Veel vaker

worden veranderingsprocessen gestart om problemen op te lossen of om problemen te voor-

komen.

Het vraagstuk waar ik mij mee bezighoud is waarom veranderen lastig is. Deze brede

vraag wordt in deze studie afgebakend door te focussen op een bepaald soort veranderings-

processen en op een bepaald soort organisaties. Ik richt mij op ingrijpende veranderingen in

middelgrote organisaties. Dergelijke veranderingen hebben als doel het functioneren van die

organisaties op een groot aantal punten te veranderen en te verbeteren. Het vertrekpunt van

deze studie is mijn verwondering over de spanning tussen theorie en praktijk. Onze organisatie-

kundige en veranderkundige kennis heeft zich sinds het begin van de negentiende eeuw

enorm uitgebreid. Op papier weten wij veel over verandering van en in organisaties. In de

praktijk verlopen veranderingsprocessen vaak moeizaam. Directeuren, leidinggevenden,

medewerkers en adviseurs merken dat dagelijks. Daarom wil ik in deze studie nagaan wat

veranderen in de praktijk lastig maakt. De manier waarop ik die vraag benader wordt bepaald

door (met name) systeemtheoretische inzichten over het functioneren van organisaties en

door veranderkundige inzichten uit (met name) de ontwikkelingsbenadering over de aanpak

en het verloop van veranderingsprocessen.

Ten eerste onderscheidt deze studie zich van andere studies door de combinatie van

organisatiekunde en veranderkunde. Mijn vraag gaat over verandering. Verandering vindt

plaats in organisaties en daarom is de combinatie relevant. Problemen proberen te begrijpen

door te kijken naar kenmerken van een organisatie én van het veranderingsproces is relatief

ongebruikelijk. Een tweede kenmerk is dat ik perspectieven van verschillende betrokkenen in

kaart breng. Dat sluit aan bij een brede manier van kijken naar problemen. Over het algemeen

is in veranderingsprocessen het perspectief van (top)managers leidend. Tegelijk vragen veel

veranderingsprocessen een gezamenlijke inspanning van directie, leidinggevenden en mede-

werkers. Daarom wil ik weten hoe alle betrokkenen over de situatie denken en nagaan wat

verschillen in perspectief betekenen. Een derde kenmerk is dat ik problemen in een veranderings-
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proces probeer te begrijpen in het licht van de aanpak van dat proces. Het systematisch beoor-

delen van de effectiviteit van de wijze waarop veranderingsprocessen worden gestuurd, gebeurt

betrekkelijk weinig. Een vierde kenmerk is dat ik tegelijkertijd met het onderzoeken van

problemen in veranderingsprocessen een methode ontwikkel om die problemen bespreekbaar

te maken en aan te pakken. Ik probeer te achterhalen onder welke voorwaarden survey-feed-

back tot versterking van een veranderingsproces leidt. Ten slotte is een vijfde kenmerk dat ik

reflecteer op de rol die ik vervul in de zes veranderingsprocessen die in deze studie aan bod

komen. Die reflectie is vooral van belang voor de methode-ontwikkeling en heeft betrekking

op onderzoek doen in veranderende organisaties.

Dit eerste hoofdstuk schetst de achtergronden van deze studie. In paragraaf 1.2 werk ik de

probleemstelling uit door aan te geven waar ik mij op concentreer als ik kijk naar moeizaam

verlopende veranderingsprocessen. Paragraaf 1.3 begint met een afbakening van het onderzoeks-

domein. Dan bespreek ik de wetenschappelijke, maatschappelijke en methodologische doel-

stellingen. In paragraaf 1.4 schets ik de verandering in de manier waarop ik onderzoek doe

in de zes cases. Daarin is een verschuiving te zien van academisch onderzoek, naar praktijk-

onderzoek en actieonderzoek. In paragraaf 1.5 licht ik de opbouw van dit boek toe.

probleemstelling:
organisaties veranderen moeizaam
Het centrale probleem waar deze studie zich op richt is het moeizame verloop van veranderings-

processen in middelgrote organisaties. Zulke processen leiden vaak tot andere resultaten dan

vooraf waren gepland en regelmatig starten nieuwe projecten voordat eerdere goed zijn afgerond.

Ook komt het voor dat veranderingen voortijdig worden afgebroken of een langzame dood

sterven. Deze problematiek is in de academische literatuur goed beschreven. Beer, Eisenstat

en Spector (1990b) laten bijvoorbeeld zien waarom een programmatische aanpak niet tot

verandering leidt. Pettigrew, Ferlie en McKee (1992) geven vele voorbeelden van de barrières

die institutionele verandering met zich meebrengt en Kotter (1996) wijst op fouten die leiders

van veranderingen geneigd zijn te maken. Boonstra (1994) bespreekt redenen voor het

mislukken van organisatieherontwerp. Child en Loveridge (1990) beschrijven de problemen

die zich voordoen bij automatiseringsvraagstukken en Burger (1992) bij decentralisatie en

verzelfstandiging. Dergelijke voorbeelden laten zien dat veranderingsvraagstukken die in

veel organisaties spelen lastig zijn op te lossen.

Een uitwerking van dit centrale probleem levert drie invalshoeken op die ten grondslag

liggen aan de opzet van deze studie. Ten eerste valt op dat geboden verklaringen voor de

geschetste problematiek vaak aspectmatig zijn en uit een weinig samenhangende visie op

organiseren en veranderen voort lijken te komen. Sinds de opkomst van de veranderkunde

halverwege vorige eeuw zijn vele oorzaken voor moeizaam verlopende veranderingen uitgebreid

in kaart gebracht. Al vanaf de jaren zestig wordt weerstand van leidinggevenden genoemd

(zie bijvoorbeeld Watson, 1969). Later zijn bureaucratie, rigide organisatiecultuur en

gebrekkige communicatie eveneens als belangrijke boosdoeners aangemerkt (Fruytier, 1994;

Klein, 1996; Mintzberg, 1983; Schein, 1992). Niet veel auteurs brengen dergelijke boosdoeners

met elkaar in verband of integreren organisatiekundige en veranderkundige kennis in een
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analyse van problemen in veranderingsprocessen. Hierdoor worden oorzaken onvoldoende

begrepen en wordt voorbij gegaan aan de dynamiek van verandering in organisaties.

Ten tweede wordt bij het zoeken naar verklaringen of oplossingen voor de geschetste

problematiek meestal vanuit het perspectief van managers geredeneerd. Zowel academici die

zich met organisatie- en veranderkunde bezighouden als organisatie-adviseurs en andere

consultants richten zich vooral op hogere managers en verandermanagers (change agents).

Hardy en Clegg (1996) stellen dat in de meeste literatuur de belangen van het hogere management

gelijk worden gesteld aan de belangen van de organisatie en dat de belangen van andere groepen

in de organisatie over het algemeen te weinig aandacht krijgen. Dit is zichtbaar in bekende

boeken over organisatieverandering (cf. Conner, 1993; Kotter, 1996; Pfeffer, 1992).

Achterflappen en voorwoorden richten zich expliciet op managers: hoe blijven of worden zij

succesvol, hoe moeten zij leiding geven aan verandering, hoe halen zij het meeste uit de mensen

in hun organisaties en zo voort. Veelal hebben deze boeken net als adviesrapporten een voor-

schrijvend karakter, regelmatig zelfs in de zin van een recept of lijsten met do’s and don’t’s.

Geringe aandacht voor andere belanghebbenden in organisaties dan hogere managers

beperkt het draagvlak voor verandering en staat verbreding van het veranderingsproces in de

organisatie in de weg. Voorgeschreven oplossingen bevatten over het algemeen weinig kennis

en ervaring van medewerkers en verhinderen dat mensen in de organisatie eigenaar worden

van de verandering.

Ten derde zijn veel oplossingen gericht op het inhoudelijke aspect van veranderingen en

niet op het proces dat tot die veranderingen leidt. Pettigrew (1987, p. 5) spreekt in dit verband

van een preoccupatie met de content-outer context van verandering waardoor inner context

en processes die met het veranderen te maken hebben geen of weinig aandacht krijgen. Een

greep uit de populaire oplossingen voor bedrijven om bij te blijven of problemen op te lossen

in de jaren negentig levert pakkende termen als Total Quality Management en Business

Process Redesign. In zulke oplossingen komen de procesmatige aspecten van verandering

beperkt aan bod. Er wordt bijvoorbeeld beschreven wat kwaliteitsverbetering inhoudt, welke

criteria moeten worden gesteld, wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt en wat de benodigde

aanpassingen in de organisatie zijn. Daarbij horen een vaststaand stappenplan en invoerings-

traject. Het volgen daarvan moet leiden tot een verhoogde kwaliteit van de dienstverlening en

goedkopere productie. Vervolgens doen zich allerlei problemen voor doordat onvoldoende is

nagedacht over de vraag hoe bij de verandering wordt omgegaan met structurele en culturele

consequenties, welke belangen daarbij in het geding komen, en op welke wijze organisatieleden

bij het proces worden betrokken. Het volgen van stappenplannen en andere ontwerpmatige

benaderingen gaat uit van een lineair proces van verandering, terwijl de praktijk laat zien dat

veranderingen vaak grillig en onvoorspelbaar verlopen (Boonstra & Van der Vlist, 1996).

Ingrijpende veranderingen vragen veel begeleiding en gerichte sturing van het proces. Bij gebrek

aan aandacht hiervoor worden inhoudelijk goede ideeën uiteindelijk niet of moeizaam

gerealiseerd (Beer, 1988; De Bruijn, Ten Heuvelhof, & In 't Veld, 1998).

De Organization Development benadering (zie ook § 2.6 en verder) besteedt juist veel aan-

dacht aan het procesmatige aspect van veranderingen. In deze benadering staat de lange termijn

effectiviteit van de gehele organisatie en van individuele medewerkers centraal. Verandering

wordt bewerkstelligd door toepassing van kennis uit de gedragswetenschappen. Belangrijke
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waarden zijn lerend vermogen, gebruik van kennis en ervaring van medewerkers en steun

van de top van de organisatie. De benadering besteedt veel aandacht aan sturing van het 

veranderingsproces en aan interventies gericht op het verbeteren van organisaties en teams.

Van der Vlist (1993, p. 15) stelt dat daarbij vooral voor een culturele invalshoek wordt gekozen.

Een punt van kritiek op deze benadering is dat organisatie-ontwikkeling niet noodzakelijk

tot structurele verandering leidt en dat de beginfasen veel tijd in beslag nemen (Boonstra &

Van der Vlist, 1996).

Figuur 1.1 geeft de probleemstelling van deze studie eenvoudig weer. Het centrale probleem

staat links in de figuur en de drie gezichtspunten op het probleem staan rechts.

Figuur 1.1  Probleemstelling

De elementen in de uitwerking van de probleemstelling zijn verschillend van aard. Het

centrale probleem is dat veranderingen in organisaties moeizaam verlopen. De constatering

dat verklaringen hiervoor veelal aspectmatig zijn, leidt tot de vraag hoe in deze studie naar

organisaties en verandering wordt gekeken. Deze kwestie komt uitgebreid aan de orde in

hoofdstuk 2 en 3 als ik de theoretische achtergrond van deze studie bespreek. Kort gezegd is

mijn visie dat bij onderzoek naar organisaties in verandering moet worden vermeden om

situaties aspectmatig te benaderen, bijvoorbeeld als een structuur- of cultuurprobleem, als

voortkomend uit weerstand van mensen of uit onzekerheidsreductie, of uit politiek handelen

en behartiging van eigenbelang. Het gaat mij erom relaties tussen aspecten van organisaties

én aspecten van veranderingsprocessen te achterhalen en te begrijpen.

De constatering dat het managementperspectief op problemen in organisaties meestal

centraal staat, heeft te maken met macht en politiek. Beslissingen in organisaties, ook als het

gaat om verandering of daar onderzoek naar laten doen, worden genomen door het management.

Mijn veronderstelling is dat juist het verschil tussen het managementperspectief en perspectieven

van andere belanghebbenden een belangrijk knelpunt vormt in veel organisaties. Daarom is

het relevant om verschillende perspectieven in kaart te brengen en te zoeken naar manieren

om deze bij elkaar te brengen.

Ten slotte geeft de constatering dat het grootste deel van veranderingsprocessen wordt

gestuurd op inhoud en volgens vaste stappen aan hoe in de praktijk verandering wordt

gerealiseerd. Mijn veronderstelling is dat de complexiteit van verandering gerichte aandacht

voor de inrichting van het proces vraagt. Daarom wil ik nagaan hoe in de praktijk invulling

wordt gegeven aan processturing en wat de effecten daarvan zijn.
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afbakening van het onderzoeksdomein en 
doelstellingen van de studie
In deze paragraaf zet ik eerst kort uiteen wat ik onder ingrijpende verandering versta en 

op welk soort organisaties ik mij richt in deze studie. Daarna komen de wetenschappelijke,

maatschappelijke en methodologische doelstellingen aan bod.

Ingrijpende veranderingen in middelgrote organisaties
Bedrijven en instellingen zijn steeds meer in beweging en proberen hun flexibiliteit te vergroten om

aan eisen van de markt te blijven voldoen, zij willen klantgerichter werken om hun dienst-

verlening te verbeteren en proberen kosten te verlagen. Veelal ligt de aanleiding voor verandering

in de relatie tussen organisatie en omgeving. Diverse indelingen zijn opgesteld om de aard

van veranderingen te karakteriseren. Zo wordt met betrekking tot de aanleiding een onder-

scheid gemaakt in veranderingen met een anticiperend en reactief karakter (Nadler &

Tushman, 1986) om aan te geven of het initiatief tot veranderen in de organisatie ligt of dat

het een reactie is op bijvoorbeeld een crisissituatie. Kanter, Stein en Jick (1992) maken een

onderscheid tussen evolutionaire en revolutionaire verandering, waarmee zij het tempo aan-

duiden waarin het proces zich voltrekt. Tempo is eveneens van belang in het onderscheid tussen

continue en episodische verandering dat Weick en Quinn (1999) maken. De termen geplande

en ongeplande verandering (French & Bell, 1995) geven aan of er sprake is van opzet of toevallig-

heid. Incrementele en fundamentele verandering (ibid.) geven de mate van verandering aan.

Incrementele verandering betreft kleine aanpassingen in het functioneren van een organisatie.

Fundamentele verandering, in termen van Levy en Merry (1986) second-order change, vindt

plaats op verschillende niveaus, kent meerdere dimensies en raakt de kern van een organisatie.

Keuning en Eppink (1990) onderscheiden strategische, tactische en operationele veranderingen,

waarmee zij aangeven dat verandering op verschillende niveaus in een organisatie kan plaats-

vinden. De omvang van een verandering hangt hiermee samen en geeft aan of de verandering

een gehele organisatie betreft of een gedeelte ervan. Kern van deze onderscheiden is de

impact die de verandering op de organisatie heeft.

Ingrijpende veranderingen in middelgrote organisaties vormen het onderwerp van deze

studie. Ingrijpend wil zeggen dat de veranderingen consequenties hebben voor de strategie,

structuur, cultuur, technologie en bedrijfsprocessen van een organisatie. Er is dan sprake van

een veranderingsproces met fundamentele gevolgen voor een hele organisatie of second-order

change. Dergelijke veranderingen kennen strategische, tactische en operationele aspecten en

betreffen over het algemeen de gehele organisatie. Een crisissituatie en andere vormen van

reactieve verandering zijn zeker ingrijpend, maar niet het onderwerp van deze studie.

Hier gaat het om proactieve veranderingen die als doel hebben om met dezelfde medewerkers

het functioneren van de organisatie op een groot aantal punten te verbeteren. Een verdere

afbakening van het onderzoeksgebied betreft de grootte van de organisaties waarop ik mij richt.

Er is gekozen voor middelgrote organisaties met minimaal 100 en maximaal 500 medewerkers.

De redenen om te focussen op ingrijpende veranderingen in middelgrote organisaties zijn

vooral van methodische aard. De studie is opgezet als een meervoudig case-onderzoek waarin

met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden gegevens worden verzameld.
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Ten eerste levert het onderzoeken van zes ingrijpende veranderingen rijk materiaal met

interessante mogelijkheden voor onderlinge vergelijking. Voorwaarde voor die vergelijking is

dat het soort veranderingen en de omvang van de organisaties redelijk overeenkomen (cf. Yin, 1994;

Van der Zwaan, 1990). Op de opzet van het onderzoek en de gebruikte methoden wordt nader

ingegaan in hoofdstuk 4. Ten tweede is goed overzicht over de organisatie en de veranderingen

van belang om de complexe situaties in de afzonderlijke cases te analyseren. Bij organisaties van

100 tot 500 medewerkers verwacht ik dat overzicht te kunnen verkrijgen en de doelstellingen

van deze studie te realiseren. Ten derde is de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve

methoden lastig uit te werken in grotere organisaties. Het houden van interviews met een

representatief deel van de medewerkers wordt dan een zeer tijdrovende activiteit, evenals het

verwerken van vragenlijsten met gesloten en open vragen.

Wetenschappelijke doelstellingen
Met deze studie beoog ik de complexiteit van ingrijpende verandering beter te begrijpen

door bestaande kennis over organiseren en veranderen samen te brengen en door nieuwe

inzichten te verwerven. Hiertoe is een drietal wetenschappelijke doelstellingen geformuleerd

die aansluiten bij de uitwerking van de probleemstelling.

De eerste wetenschappelijke doelstelling is kennis die bestaat over problemen bij veran-

dering samen te brengen tot een coherent beeld van belemmeringen die zich voordoen in

veranderingsprocessen. In dat verband gaat speciale aandacht uit naar de moeilijke positie

van het middenkader. Ik denk dat er onvoldoende begrip bestaat voor de situatie waarin leiding-

gevenden terechtkomen wanneer ingrijpende veranderingen spelen terwijl deze groep vaak

een cruciale rol speelt in de vertaling van de verandering naar de werkvloer. De tweede doel-

stelling richt zich op het in kaart brengen van perspectieven van verschillende belanghebbenden

ten aanzien van hun organisatie en de veranderingen. Uitgangspunt daarbij is dat het perspectief

van managers belangrijk is. Daarnaast vind ik het nodig om kennis te nemen van perspectieven

van andere belanghebbenden en wil ik mogelijkheden verkennen om deze perspectieven

samen te brengen. De achterliggende gedachte daarbij is dat gebrek aan inzicht in de 

verschillende perspectieven een aanzienlijke belemmering vormt. Daarom gaat speciale aandacht

uit naar de relatie tussen overeenkomst in perspectief en steun voor de verandering. Ten derde

wil ik in kaart brengen hoe de aanpak van de verandering samenhangt met de effectiviteit

van het proces. Het idee is dat alleen sturen op inhoud onvoldoende is wanneer een organisatie

ingrijpende veranderingen doormaakt. Gerichte aandacht voor het verloop van het proces is

dan eveneens van belang. Naast het onderzoeken van de aanpak wordt speciaal gekeken naar

het gedrag en de beoordeling van verandermanagers. Zij zijn belangrijke spelers en ik wil

laten zien hoe de beoordeling van deze groep bijdraagt aan het verloop van de verandering.
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Puntsgewijs zijn de drie doelstellingen:

• samenbrengen van kennis die bestaat over problemen bij verandering tot een coherent

beeld van belemmeringen die zich voordoen in veranderingsprocessen

• in kaart brengen van perspectieven van verschillende belanghebbenden ten aanzien van

hun organisatie en de veranderingen

• verkennen van de relatie tussen de aanpak van veranderingen en de proceseffectiviteit

Daarnaast gaat speciale aandacht uit naar drie subdoelstellingen:

• verhelderen van de moeilijke positie van het middenkader in ingrijpende veranderingsprocessen

• de relatie beschrijven tussen overeenkomst in perspectief van verschillende belanghebbenden

en steun voor de verandering in de organisatie

• tonen hoe de rol van verandermanagers samenhangt met het verloop van een veranderings-

proces

Figuur 1.2 geeft de relatie weer tussen de uitgewerkte probleemstelling en de doelstellingen.

Links staan de elementen van de probleemstelling. Bij deze drie gesignaleerde problemen zijn

drie doelstellingen geformuleerd die in deze studie worden nagestreefd. Deze centrale doel-

stellingen staan in het midden van de figuur. Rechts staan de drie subdoelstellingen die aan-

geven welke onderwerpen speciale aandacht krijgen binnen de centrale doelstellingen.

Figuur 1.2  Uitgewerkte probleemstelling en wetenschappelijke doelstellingen

Maatschappelijke doelstelling
Kort gezegd is de maatschappelijke doelstelling die ik met deze studie nastreef verbetering

van het verloop van ingrijpende veranderingen in organisaties. De meeste mensen die werken

doen dat in organisatorisch verband. Veel organisaties bevinden zich in een veranderings-

proces, hebben dat onlangs afgerond of gaan ermee beginnen. Hierboven is aangegeven dat

veranderen lastig is voor bedrijven en instellingen. Het realiseren van de wetenschappelijke

doelstellingen is maatschappelijk relevant omdat dat de mogelijkheid biedt tot:

• het leveren van een bijdrage aan het effectief inrichten van veranderingsprocessen door

een mogelijkheid te bieden om knelpunten in kaart te brengen en het aandragen van

oplossingsrichtingen voor problemen
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Ik geef invulling aan deze bijdrage door het ontwikkelen van praktisch bruikbare hulp-

middelen en inzichten (zie ook de methodologische doelstelling hierna). Met deze hulp-

middelen en inzichten kunnen organisaties zich verder bekwamen in het veranderen door

knelpunten in kaart te brengen en daar met verschillende belanghebbenden over te spreken.

In een open gesprek staan de diverse perspectieven op het veranderingsproces ter discussie en

kan een leerproces op gang komen om de aanpak te verbeteren. Zo lijkt de maatschappelijke

relevantie vooral te bestaan uit een ‘pedagogisch’ getinte bijdrage gericht op het tot stand

brengen van een dialoog tussen belanghebbende partijen in organisaties. Met deze studie beoog

ik meer dan dat. Inzicht in de redenen waarom veranderen lastig is, helpt bij het denken over

hoe het beter kan. Het is wenselijk dat organisaties zich bekwamen in veranderen. Mensen

besteden immers een groot deel van hun tijd aan werken en het is prettiger werken in organisaties

die op een doordachte manier met verandering bezig zijn.

De cases in deze studie zijn illustratief wanneer het gaat om de maatschappelijke relevantie.

Zij dienen als herkenningspunt voor bedrijven en instellingen die zich in een ingrijpend

veranderingsproces bevinden. Daarnaast laten zij zien wat manieren zijn om met problemen om

te gaan, hoe onderzoek een bijdrage kan leveren aan het versterken van een veranderingsproces

en hoe binnen organisaties perspectieven en belangen bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

De maatschappelijke relevantie kan eveneens vanuit economisch gezichtspunt worden

bekeken. Organisatieverandering kost veel geld en vraagt grote inspanningen van mensen.

Het is lastig na te gaan hoeveel bedrijven en instellingen jaarlijks uitgeven aan veranderings-

processen. In ieder geval maakt alleen de omzet van organisatie-adviesbureaus duidelijk dat

er grote bedragen mee zijn gemoeid. Het CBS telde in 1996 ongeveer 12.000 bureaus met een

omzet van ruim 3 miljard gulden (bron: Rabobank, Cijfers & Trends ’98/’99). Het is zaak om

dat geld goed te besteden en om de inspanningen van adviseurs en van mensen in veranderende

organisaties te richten op het behalen van een goed resultaat.

Methodologische doelstelling
Naast de wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen kent deze studie ook een

methodologische doelstelling. Deze richt zich op het wetenschappelijk zinvol en praktisch

bruikbaar onderzoek doen naar verandering in organisaties. Onderzoek in organisaties vindt

plaats op vele manieren, variërend van echte experimenten tot etnografie (Den Hertog & Van

Sluijs, 1995; Judd, Smith, & Kidder, 1986; Van der Zwaan, 1990). Dit onderzoek combineert

kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Gegevens over belemmeringen in veranderingsprocessen,

perspectieven van belanghebbenden en de aanpak van het proces worden verzameld met vragen-

lijsten. Daarnaast wordt informatie verzameld middels interviews, documentenstudie en

observatie. Deze kwalitatieve gegevens zijn van belang voor het interpreteren van de vragen-

lijstresultaten en voor het opstellen van de casebeschrijvingen.

Survey-feedback is een interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van uitkomsten van

vragenlijstonderzoek. Het doel is dat mensen de situatie in hun organisatie systematisch in

kaart brengen en zelf actie ondernemen om verbetering te realiseren. In deze studie stelt de

feedback groepen in organisaties in staat om onderling ervaringen met en ideeën over het

veranderingsproces uit te wisselen. Een discussie over de stand van zaken in het proces kan

een positieve bijdrage leveren aan het verdere verloop van het proces doordat mensen van
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elkaar leren en gezamenlijk nadenken over het realiseren van verandering in hun organisatie.

Mijn rol als onderzoeker is in eerste instantie het verzamelen en ordenen van materiaal voor

een dergelijke discussie. Daarnaast kijk ik in samenwerking met de organisatie naar vormen

om deze discussie zinvol te laten verlopen en naar mogelijkheden om de resultaten van het

onderzoek en de discussie ten gunste van de verandering in te zetten. Samengevat luidt de

methodologische doelstelling:

• het ontwikkelen en positioneren van de survey-feedback methode om verschillende

belanghebbenden in organisaties zicht te bieden op sterktes en zwaktes in hun veranderings-

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

proces verbetert

Reflectie op de rol die ik speel in de cases is van belang voor het ontwikkelen van de inter-

ventie. In die reflectie gaat het om de manier van denken over onderzoek in veranderende

organisaties, het maken van keuzes in de aanpak van het onderzoek en de effecten daarvan.

verloop van het onderzoek
In deze studie strekte het veldwerk zich uit over een periode van ongeveer vier jaar. Wanneer

ik spreek over het verloop van het onderzoek doel ik op het doen van onderzoek in de deel-

nemende organisaties. Ik onderscheid in mijn onderzoek drie fasen. De paradox tussen

betrokkenheid bij de organisatie en afstand nemen van het onderzoeksobject (Den Hertog &

Van Sluijs, 1995, p. ix; Kahn, 1993) staat centraal in de overgang tussen die fasen. Gedurende

dit onderzoek neemt de betrokkenheid toe en de afstand af of neem ik die afstand op een

ander moment.

De mate van betrokkenheid van de onderzoeker bij de onderzochte organisatie wordt

beschreven door Van Beinum, Facheux en Van der Vlist (1996, p. 182). Zij onderscheiden

drie soorten relaties tussen de onderzoeker en zijn ‘object’. In de traditionele academische

onderzoeksrelatie zijn onderzoeker en object gescheiden. In de adviesrelatie aanvaardt de

onderzoeker een opdracht van een organisatie en richt hij zich op de praktijk. De onderzoeker

is betrokken bij die praktijk en streeft verandering van de organisatie na. Actieonderzoek

vraagt een relatie waarin de onderzoeker en de organisatie gelijkwaardig zijn en een gezamenlijke

betrokkenheid en verantwoordelijkheid dragen voor de verandering. De onderscheiden relaties

variëren niet alleen in mate van betrokkenheid van de onderzoeker. De drie manieren van

onderzoek doen hangen ook samen met het doel dat de onderzoeker nastreeft, de aanpak die

hij volgt en het resultaat dat dat oplevert.

In de eerste fase van dit onderzoek richt ik mij vooral op het verkrijgen van inzicht in

belemmeringen in veranderingsprocessen met een zelf ontwikkelde vragenlijst. Dat gebeurt

in een traditionele onderzoeksrelatie. Ik zie een organisatie dan primair als bron van onder-

zoeksgegevens. Die gegevens heb ik nodig en voor het verkrijgen ervan moet mijn vragenlijst

worden ingevuld. In ruil daarvoor geef ik de resultaten terug aan de organisatie. De data die

het onderzoek oplevert gebruik ik om een beeld te krijgen van de problemen in de organisatie

en om de kwaliteit van de vragenlijst te beoordelen. Ik leg geen relatie met de organisatie en

de terugkoppeling van de resultaten levert weinig op. Reflectie op mijn eigen denken en op
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de gang van zaken leidt tot aanpassing van de aanpak van het onderzoek en de start van de

tweede fase.

In de tweede fase van het onderzoek komen de doelstellingen van deze studie beter in

beeld. Het is duidelijk geworden dat het realiseren van die doelstellingen een andere relatie

met de organisatie vereist dan de traditioneel academische. Gedurende deze tweede fase 

ontwikkelen zich verschillende vormen van onderzoeks-adviesrelaties. In het begin ligt de

nadruk vooral op de onderzoeksrelatie, waarin ik mij duidelijk richt op aansluiting van het

onderzoek bij de wensen en behoeften van de deelnemende organisatie. Daarna ligt voor de

deelnemende organisatie de nadruk vooral op de adviesrelatie. Binnen die context zorg ik

ervoor dat ik mijn materiaal verzamel, maar voor de organisatie ben ik dan bezig met een

onderzoek gericht op versterking van het veranderingsproces. Ik voer onder meer uitgebreid

overleg over de wijze van gegevensverzameling en over aanvullende onderzoeksvragen.

De terugkoppeling van de resultaten krijgt gaandeweg ook een ander karakter. De nadruk

komt steeds meer te liggen op de vraag hoe de organisatie de resultaten kan gebruiken tijdens

de verdere invoering van de verandering. De beschrijving van de twee laatste cases in deze

fase laat bijvoorbeeld zien hoe de bespreking van de resultaten op afdelingen leidt tot concrete

verbeteringsvoorstellen en bijstelling van de veranderingsprocessen. De intensivering van het

contact met de organisatie draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van de onderzoeksgegevens.

Tevens leidt deze wijze van onderzoek doen leidt tot een zekere relatie tussen onderzoeker-

adviseur en organisatie.

In de laatste fase is sprake van actieonderzoek. In de case die in deze fase centraal staat,

ben ik betrokken bij de begeleiding van een integraal organisatieontwikkelingsproces. In dat

verband doe ik ook onderzoek. Echter, centraal staat een proces waarin management, mede-

werkers en een begeleidingsteam vormgeven aan de ontwikkeling van een nieuwe organisatie.

De rol van het begeleidingsteam is het ontwikkelingsproces te ondersteunen, onder meer

door inzichten van mensen in de organisatie samen te brengen en mede zorg te dragen voor

de voortgang van het proces. Deze rol maakt dat de context waarin onderzoek wordt gedaan

sterk verschilt van het praktijkonderzoek in de tweede fase. Er ontstaat een relatie met de

organisatie, onder meer doordat ik veel medewerkers persoonlijk ontmoet doordat wij met

elkaar over invulling van het onderzoek nadenken (in lijn met de aanpak van het ontwikkelings-

proces). Het verzamelen en interpreteren van gegevens is geen exclusieve taak meer van de

onderzoeker, maar een activiteit van mensen in de organisatie die ik ondersteun. Algemene

uitkomsten en per afdeling gespecificeerde uitkomsten worden met alle betrokkenen besproken.

Directieleden, leidinggevenden en medewerkers wisselen interpretaties, standpunten en

ideeën uit. Zij ontwikkelen nieuwe handelingsperspectieven en verbeterpunten worden

opgenomen in afdelingsplannen. Deze manier van onderzoek doen tot een rijkdom aan data

en tot een hechte relatie met de organisatie.

Figuur 1.3 geeft het verloop van het onderzoek schematisch weer. In de figuur wordt de

verandering van het doel, de aanpak en het resultaat samengevat en is de aard van de relatie

tussen de onderzoeker en de organisatie zichtbaar. In de loop van het onderzoek neemt mijn

betrokkenheid bij de organisatie toe en ga ik steeds meer samen met de organisatie het

onderzoek vormgeven. De afstand tot de organisatie wordt kleiner wat gevolgen heeft voor

de manier van reflecteren. Reflectie vereist afstand tot de organisatie en het onderzoek. In de
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derde fase kan ik die afstand pas achteraf nemen als ik terugkijk op het project. In hoofdstuk 4

ga ik daar nader op in als ik de onderzoeksmethode bespreek.

Figuur 1.3  Verloop van het onderzoek

opbouw van het boek
Dit boek bestaat uit twaalf hoofdstukken. De theoretische achtergrond van deze studie

bespreek ik in hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 2 gaat over organiseren en veranderen. Daarin

zet ik uiteen hoe ik naar organisaties kijk en wat belangrijke thema’s voor mij zijn als het gaat

om ingrijpende veranderingsprocessen. Hoofdstuk 3 gaat over belemmeringen en succesfactoren

bij organisatieverandering. Deze kunnen te maken hebben met de wijze waarop de organisatie

functioneert en met de wijze waarop het veranderingsproces wordt aangepakt. Na een

bespreking van de factoren ga ik in op mogelijke onderlinge relaties en licht ik toe wat ik onder

het begrip veranderingsvermogen versta. In hoofdstuk 4 komt de opzet van het empirische

deel van deze studie aan de orde. Ik begin met een uiteenzetting van de onderzoeksvragen.

Daarna komt aan de orde hoe ik die vragen wil gaan beantwoorden of wat het methodisch

vertrekpunt is voor de projecten bij een zestal organisaties.

De zes cases in deze studie bespreek ik in hoofdstuk 5 tot en met 10. Elke case is op dezelfde

manier opgebouwd. Na een schets van de organisatie beschrijf ik hoe het contact tot stand is

gekomen en wat het plan voor samenwerking in een onderzoeksproject inhoudt. Dan komt

aan de orde welk beeld ontstaat op basis van een eerste oriëntatie. Vervolgens presenteer ik

de uitkomsten van het onderzoek met de vragenlijst, interpreteer ik de resultaten en leg ik

een relatie met de aanpak van het veranderingsproces. Daarna komen de stappen in het survey-

feedbackproces aan de orde. Per stap geef ik aan wat het plan was en waar dat in de betreffende
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organisatie toe leidt. Dan bespreek ik de afronding van de samenwerking. Tot slot zet ik uiteen

wat de case leert over de vier onderzoeksvragen. In elke case reflecteer ik op verschillende

plaatsen op mijn eigen denken, mijn rol als onderzoeker, methodische keuzes en effecten

daarvan. Deze reflecties staan telkens in een kader.

Hoofdstuk 5 gaat over de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Die integratie

leidt tot een business unit van Fortis Nederland die zich op de zakelijke verzekeringsmarkt

richt. Hoofdstuk 6 gaat over de omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken

bij Stichting Ons Tweede Thuis. Deze stichting biedt diensten aan mensen met een verstandelijke

of meervoudige handicap. Hoofdstuk 7 gaat over verbetering en ontwikkeling van Stichting

Ottho Gerard Heldring. Deze particuliere justitiële jeugdinrichting begeleidt jongeren bij het

leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Hoofdstuk 8 gaat over het organisatie-

ontwikkelingsproces bij Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg. Deze jeugdinrichting van

de overheid begeleidt jongens bij het leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren.

Hoofdstuk 9 gaat over professionalisering van de zorg en verbetering van de organisatie bij

Stichting Bollenstreek. Deze stichting biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke

handicap. Bij Stichting Bollenstreek vindt een jaar na het eerste project een tweede onder-

zoek plaats. Dat maakt het mogelijk na te gaan welke voortgang in het ontwikkelingsproces

is geboekt. Hoofdstuk 10 gaat over het organisatie-ontwikkelingsproces bij Alhermij. Deze

herverzekeraar neemt risico’s over van levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Ik ben lid van het begeleidingsteam dat het ontwikkelingsproces ondersteunt. Dat maakt het

mogelijk de fasen in het proces uitgebreider te bespreken en de survey-feedback anders in te

richten dan in de eerder besproken cases.

In hoofdstuk 11 staat vergelijking van de cases centraal. Ik bespreek overeenkomsten en

verschillen in problemen, in perspectieven van betrokkenen, in de aanpak van de veranderingen,

in het survey-feedbackproces en in mijn rol als onderzoeker van veranderingsprocessen. Op basis

hiervan formuleer ik eerste conclusies voor de afzonderlijke onderzoeksvragen. Het afsluitende

hoofdstuk 12 begint met algemene conclusies. Vervolgens worden verschillende kwesties

bediscussieerd die betrekking hebben op de aanpak en het verloop van ingrijpende veranderings-

processen in organisaties. Ten slotte bespreek ik de kracht van survey-feedback als leermiddel

in veranderingsprocessen.
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organiseren en veranderen

inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop ik kijk naar organisaties in verandering. In hoofdstuk 1

introduceer ik het thema van deze studie: moeizame verandering in organisaties. Ik zeg daar

echter nog weinig over hoe ik naar organisaties in verandering kijk. Wat is een organisatie

eigenlijk? Hoe zie ik verandering, wat zijn belangrijke aspecten daarvan? Als ik het heb over

uitwisseling van perspectieven door verschillende betrokkenen in organisaties, wie bedoel ik

dan? Op deze vragen ga ik in dit hoofdstuk nader in.

Paragraaf 2.2 en 2.3 gaan over organisaties als open systemen en als politieke systemen.

Organisaties als open systemen staan in wisselwerking met hun omgeving. Veranderingen in

organisaties hangen vaak samen met ontwikkelingen in hun omgeving. Organisaties kunnen

tevens worden gezien als politieke systemen. Dan gaat de aandacht uit naar belangen van

individuen en groepen, hun onderlinge relaties en verschillen in perspectief op de situatie in

een veranderende organisatie. In paragraaf 2.4 integreer ik de genoemde visies op organisaties.

Paragraaf 2.5 gaat dieper in op ontwikkelingen in de omgeving van organisaties en vormt de

overgang naar het tweede deel van dit hoofdstuk. Dat tweede deel gaat over veranderings-

processen. In paragraaf 2.6 ga ik in op de aanpak van veranderingsprocessen. Vervolgens

bespreek ik in paragraaf 2.7 het begeleiden van geplande veranderingen en in paragraaf 2.8

de rollen die change agents vervullen. In paragraaf 2.9 ga ik in op het management van 

veranderingsprocessen. Paragraaf 2.10 gaat over interventies. In paragraaf 2.11 sluit ik het

hoofdstuk af met een weergave van het algemene kader waarin deze studie wordt uitgevoerd.

organisaties als open systemen
In deze paragraaf komen twee onderwerpen aan bod: organisaties als systemen die interacteren

met hun omgeving en de contingentietheorie. Wanneer organisaties als systemen worden

gezien gaat aandacht uit naar de aspecten, componenten of subsystemen waaruit deze zijn

opgebouwd. Het idee dat organisaties open systemen zijn brengt de relatie tussen organisatie en

omgeving in beeld. De contingentietheorie geeft aan dat er geen optimale manier is om die

relatie vorm te geven. De wijze van organiseren en van managen die in één organisatie goed

functioneert, kan slecht aansluiten bij de situatie en omstandigheden in een andere organisatie.

Systemen die interacteren met hun omgeving
Het begrip ‘systeemtheorie’ werd in rond 1950 geïntroduceerd en is afkomstig uit de biologie. Het

gebruiken van deze theorie om het functioneren van organisaties te begrijpen vestigt de aan-

dacht op de interactie tussen een organisatie en haar omgeving en op subsystemen of aspect-

systemen die binnen een organisatie zijn te onderscheiden (cf. Katz & Kahn, 1978; Miller &

Rice, 1967). Beer (1980, pp. 17-18) geeft aan dat het toepassen van de systeemtheorie op

organisaties leidt tot het volgende beeld:
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• organisaties bestaan uit verschillende componenten of delen die met elkaar interacteren

en samen een geheel vormen (die componenten kunnen afdelingen zijn, maar ook mensen,

proces, structuur en cultuur)

• organisaties hebben meer of minder doordringbare grenzen en zij interacteren met een

externe omgeving waar input vandaan komt en output naartoe gaat

• organisaties zijn netwerken van mensen, structuren en technische operaties die input

transformeren tot producten of diensten die de omgeving verlangt

• organisaties hebben feedbackmechanismen die interne aanpassing mogelijk maken van

delen of componenten met andere delen of componenten; informatie-uitwisseling tussen

organisatie en omgeving maakt externe aanpassing en beïnvloeding mogelijk

• constante input–throughput–output is nodig om voortbestaan van de organisatie te garanderen;

menselijke inspanning en motivatie vormen daarbij een belangrijke energiebron

Het eerste punt is in veel modellen uitgewerkt. Peters en Waterman (1982) onderscheiden

bijvoorbeeld zeven aspecten van een organisatie die allemaal met de letter s beginnen (strategy,

structure, systems, shared values, skills, style en staff). Zij benadrukken dat het van belang is

om alle aspecten evenwichtig aandacht te geven. Zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ aspecten zijn

van belang voor verwezenlijking van een excellente organisatie. Weisbord (1993) onder-

scheidt er zes (purposes, structure, relationships, rewards, leadership en helpful mechanisms).

Voor een effectieve organisatie is het belangrijk dat deze aspecten op elkaar aansluiten en dat

zij aansluiten bij de omgeving.

Van der Vlist ontwikkelde de in Nederland bekende Leidse octaëder (Demenint, Van der

Vlist, & Allegro, 1989; Steensma, Demenint, & Allegro, 1996). Dit model bevat zes aspect-

systemen of clusters van variabelen (zie figuur 2.1). De octaëder is geïnspireerd op de ruit

van Leavitt (1978) die de variabelen taken, structuur, technologie en mensen bevat. De zes

aspecten worden als volgt omschreven. Organisatiedoelen betreffen de identiteit van de

organisatie, datgene wat de organisatie wil bereiken; de organisatiedoelen worden vertaald in

strategisch, technologisch en sociaal beleid. Organisatiestrategie betreft de beslissingen over 

Figuur 2.1  De Leidse octaëder
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de wijze waarop mensen en middelen worden ingezet om de organisatiedoelen te realiseren.

Organisatiestructuur betreft de opsplitsing van taken over afdelingen en organisatie-eenheden

evenals de onderlinge relaties tussen die afdelingen en eenheden. Technologie betreft het

totaal aan technische voorzieningen (machines, computers) en procedures (voor uitvoering

van het werk en ook persooneelsinstrumenten). Mensen betreft het werk van de mensen in

een organisatie, de inzet van hun kennis en vaardigheden en hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Organisatiecultuur betreft gemeenschappelijke waarden en normen van mensen in een 

organisatie en de manier waarop zij met elkaar omgaan.

De figuur laat zien dat deze aspecten worden weergegeven in een achtvlak. Het achtvlak

illustreert hun onderlinge verbondenheid en het streven naar een dynamisch evenwicht.

De vlakken geven weer dat de aspectsystemen in relatie tot elkaar staan en niet onafhankelijk

van elkaar kunnen worden begrepen. De relatie met de omgeving is niet weergegeven in de

figuur. Genoemde auteurs besteden daar in hun tekst wel aandacht aan en stellen dat verandering

nodig is wanneer er onvoldoende aansluiting is tussen de organisatie en haar omgeving (zie

ook § 2.5).

Een ander bekend model van een organisatie als open systeem is dat van Kast en

Rosenzweig (1985). In hun model onderscheiden zij vijf aspecten van een organisatie (zie

figuur 2.2). Doelen geven aan wat een organisatie wil bereiken, wat haar functie in de maat-

schappij is. Binnen de organisatie zijn niet alleen gezamenlijke doelen te onderscheiden maar

ook doelen van bepaalde groepen en van afzonderlijke personen. Technologie omvat de kennis

die nodig is om taken uit te voeren. Het gaat om technieken, materiaal, processen en 

faciliteiten die nodig zijn in het transformatieproces. Technologie hangt vaak in belangrijke

mate samen met de structuur en met de mensen die in de organisatie werken. Structuur

betreft de manier waarop taken in een organisatie zijn verdeeld (differentiatie) en worden

gecoördineerd (integratie). In formele zin gaat het om de verdeling van het werk over afdelingen,

om de functie van personen, om taakomschrijvingen, om regels en om procedures. Ook gaat

het om hiërarchie, communicatie en bedrijfsprocessen. Structuur legt in een aantal opzichten

een verbinding tussen technologie en mensen. Mensen in een organisatie interacteren met

anderen als individuen en als groepen. Bij dit aspect gaat het om individueel gedrag, motivatie,

status, onderlinge relaties, rolverdelingen en groepsprocessen. Ook de normen en waarden,

wensen en aspiraties van mensen in organisaties horen hierbij. Management neemt een centrale

plaats in vanwege de integratieve functie. Het gaat daarbij vooral om het stellen van doelen,

plannen, ontwerpen, coördineren en controleren, alsmede om het zorgdragen voor aansluiting

tussen de organisatie en haar omgeving.

De onderlinge verwevenheid van de aspecten is in figuur 2.2 weergegeven door de cirkels

te laten overlappen. Tezamen vormen de vijf aspecten een organisatie die is ingebed een grote

cirkel die de omgeving weergeeft. De kleine pijlen geven de uitwisselingsrelatie met de omgeving

aan en de grote pijlen het proces van input-troughput-output. De omgeving levert input in de

vorm van energie, informatie, mensen, geld en grondstoffen. In de organisatie wordt deze

input getransformeerd tot output met een toegevoegde waarde. Die output bestaat uit 

producten, diensten, tevredenheid van klanten en werknemers, groei van de organisatie en

een bijdrage aan de maatschappij.
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Binnen een organisatie kunnen één of meer kernprocessen worden onderscheiden die te

maken hebben met de productie van goederen of diensten (Daft, 1998). Naast deze kern-

processen of primaire processen kan een aantal secundaire processen worden onderscheiden.

Secundaire processen ondersteunen de productie. Het gaat dan onder meer om inkoop,

marketing, onderzoek en ontwikkeling, planning en controle, onderhoud en HRM. Bekman

(1998, p. 6) omschrijft het kernproces als het belangrijkste proces van een organisatie. In zijn

opvatting liggen het kernproces en het primaire proces dicht bij elkaar, maar zijn zij niet

gelijk. In het kernproces gaat het om de daadwerkelijke interactie tussen klant en organisatie.

In het primaire proces gaat het om het ontwikkelen, produceren en vermarkten van een

product, dienst of advies (pp. 186-187). Op die manier vormt het kernproces in ieder geval

het begin en eindpunt van het primaire proces. Veelal vindt tussentijds eveneens interactie

plaats tussen klant en organisatie, zeker wanneer het gaat om dienstverlenende of professionele

organisaties. In dat geval grenzen kernproces en primair proces aan elkaar. Anders gezegd

gaat het bij het kernproces van een organisatie om dat proces dat direct te maken heeft met

wijze waarop de klantvraag wordt beantwoord.

Figuur 2.2  Een organisatie als open systeem, gebaseerd op Kast en Rosenzweig (1985)

De Leidse Octaëder en het open systeem model laten beide zien dat een organisatie

bestaat uit verschillende aspecten die wel afzonderlijk zijn te beschrijven, maar niet los van

elkaar kunnen worden gezien. Er bestaan duidelijk overeenkomsten in de aspecten die 

verschillende auteurs onderscheiden. De beschrijving van de aspecten van de twee besproken

modellen illustreert dat. Meestal varieert het aantal onderscheiden aspecten tussen de vier en

de zes. De precieze invulling ervan lijkt een kwestie van smaak te zijn. De modellen zijn

bruikbaar voor het systematische verzamelen en ordenen van informatie over een organisatie,

onder meer bij het maken van een organisatiediagnose (cf. Harrison, 1994).

Met het onderscheiden van verschillende aspecten en het in beeld brengen van de 

omgeving van organisaties levert de open systeem theorie een belangrijke toevoeging aan

eerdere benaderingen als Scientific Management en Human Relations. De klassieke organisatie-
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theorie richtte zich vooral op de structurele en technische vereisten van het werk. De Human

Relations benadering benadrukte vooral sociale aspecten als motivatie en groepsprocessen.

Tegenwoordig gaat de aandacht uit naar zowel de ‘hardere’ als de ‘zachtere’ kanten van 

organisaties en komen in eenzelfde model zowel structuur en cultuur aan bod net als

bedrijfsstrategie en het werk van mensen. De aandacht voor de omgeving is ook onderdeel

van de moderne organisatietheorie. Morgan (1997) geeft aan dat sinds de tweede helft van

de vorige eeuw niet alleen naar interne processen in organisaties wordt gekeken, maar dat

ook veel energie wordt gestoken in het begrijpen van de transactionele en contextuele omgeving

waarin een organisatie functioneert (zie § 2.5). Het ‘aanvoelen’ en in kaart brengen van 

veranderingen bij klanten, concurrenten, leveranciers en vakbonden krijgt steeds meer aandacht

en organisaties spannen zich meer dan voorheen in om te reageren op dat soort veranderingen.

Contingentietheorie
De relatie tussen organisatie en omgeving is verder uitgewerkt in de contingentietheorie.

De klassieke organisatietheorie suggereert dat er een beste manier van organiseren zou zijn.

Verschillende studies uit de jaren ’60 leren dat die bewering moeilijk houdbaar is. Onderzoeken

bij industriële bedrijven van onder andere Burns en Stalker (1961) en Lawrence en Lorsch

(1967) laten zien dat de manier van organiseren samenhangt met kenmerken van de omgeving

van organisaties. In stabiele omgevingen vinden zij ‘mechanistische’ organisaties waar standaard-

producten op efficiënte manier worden vervaardigd. Grenzen van functies zijn nauwkeurig

bepaald en hiërarchie is belangrijk. Mensen richten zich vooral op hun eigen deelgebied in

de organisatie en zijn gericht op zekerheid. In veranderende omgevingen zijn organisaties

meer gericht op externe ontwikkelingen. Werk is minder gestructureerd en gezagsrelaties zijn

informeel. Mensen richten zich op de taken van het bedrijf als geheel en zijn gewend aan

variatie en onzekerheid. Verfijning van dit soort ‘als de omgeving...’ - ‘dan is een geschikte

manier van organiseren...’ relaties leidde tot het inzicht dat verschillen per organisatieonderdeel

mogelijk zijn. Binnen organisaties kunnen bijvoorbeeld meer mechanisch opererende financiële

afdelingen worden onderscheiden van meer organisch opererende marketingafdelingen. De

belangrijkste kenmerken van het contingentiedenken over organisaties verwoorden Kast en

Rosenzweig (1985, p. ix) als volgt:

The cont ingency view on organizat ions and their  management suggests that  an organizat ion is  a system

composed of subsystems and delineated by identif iable boundaries from its environmental suprasystem.

The contingency view seeks to understand the interrelationships within and among subsystems as well  as

between the organizat ion and i ts environment and to def ine patterns of  relat ionships or configurat ions of

variables. It emphasizes the multivariate nature of organizations and attempts to understand how organizations

operate under varying condit ions and in speci f ic  circumstances. Contingency views are ultimately directed

toward suggesting organizational designs and managerial actions most appropriate for specif ic situations.

Het citaat begint met de kern van de systeemtheorie waarin een organisatie wordt gezien

als opgebouwd uit subsystemen of aspectsystemen. Een organisatie is te onderscheiden van

haar omgeving waarmee een wisselwerking bestaat. In de contingentietheorie gaat het om

het begrijpen van de relaties tussen systemen in de organisatie en tussen de organisatie en

haar omgeving. Er wordt gezocht naar patronen van relaties en naar configuraties die onder
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meer aangeven onder welke omstandigheden bepaalde organisatievormen goed functioneren.

Het denken in termen van contingenties heeft niet alleen betrekking op de relatie organisatie-

omgeving. Deze gedachtegang is ook te vinden in de theorieën over besluitvorming waarin de

aanpak van een besluitvormingsproces afhankelijk is van situatiekenmerken (cf. Koopman &

Pool, 1991b; Pfeffer & Salancik, 1978) en wordt gebruikt bij het bepalen van de aanpak voor

een veranderingsproces. Boonstra en Van der Vlist (1996) illustreren dit als zij bespreken

voor welke probleemsituaties een ontwerpaanpak of ontwikkelaanpak voor de hand ligt.

Crisissituaties vragen volgens hen om snelle besluitvorming en daadkrachtig handelen wat de

keuze voor een ontwerpaanpak logisch maakt, terwijl bij complexe problemen en mogelijkheden

voor geleidelijke verandering een ontwikkelaanpak meer voor de hand ligt (zie verder § 2.6).

organisaties als politieke systemen
Een heel andere manier van kijken naar organisaties is deze op te vatten als politieke systemen

(cf. Mastenbroek, 1996; Mintzberg, 1983). In deze visie staat het idee centraal dat organisaties

bestaan uit verschillende groepen en individuen die hun eigen belangen nastreven. Sommige

van deze belangen zijn gelijk aan die van andere groepen en individuen of van de organisatie

als geheel, andere van deze belangen zijn uniek. Eigen belangen komen vaak voort uit de

hiërarchie in een organisatie en de structuur die is gekozen voor de verdeling van het werk

over afdelingen. Het nastreven van eigen belangen komt ook voort uit meer persoonlijke factoren

als bijvoorbeeld behoefte aan macht of status. Wanneer belangen van groepen of personen

niet aansluiten bij die van anderen kan dat leiden tot competitie en conflict. In deze paragraaf

werk ik twee thema’s uit die centraal staan in de visie op organisaties als politieke systemen.

Belangengroepen worden als eerste besproken. Daarna ga ik in op macht in organisaties.

Macht speelt een grote rol wanneer het gaat om competitie en conflict tussen personen en

groepen in organisaties als gevolg van tegengestelde belangen. Machtsbronnen vormen de

basis om macht te kunnen gebruiken. Mensen in organisaties kunnen ook macht ontwikkelen

om daarmee meer invloed te verkrijgen of uit te oefenen.

Belangengroepen
Twee manieren om naar belangengroepen in organisaties te kijken hebben te maken met de

structuur van organisaties. In grotere organisaties ontstaat structuur om de verdeling van het

werk te regelen. Mintzberg (1979) onderscheidt vijf basisdelen waarvan er drie tot de lijn behoren

en twee tot de staf. Dit zijn: strategische top, middenkader, operationele kern, adviserende

staf en ondersteunende staf. Hieronder staat een korte omschrijving van de basisdelen (zie

ook figuur 2.3).

• strategische top (strategic apex): topmanagers in de organisatie die zorgdragen voor het

behalen van de doelen van de organisatie, daarbij rekening houdend met de wensen van

eigenaren, besturen en andere externe belanghebbenden

• middenkader (managers of the middle line): de leidinggevenden die in de hiërarchische lijn

zitten tussen de strategische top en de uitvoerende kern; wij kennen dan bijvoorbeeld 

afdelingshoofden, teammanagers, chefs en ploegbazen
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• operationele kern (operating core): de werknemers die de producten en diensten van de

organisatie vervaardigen en die directe ondersteuning daaraan leveren, zoals uitvoerend

medewerkers, inkoop- en verkoopmedewerkers, artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen

en de wetenschappelijke staf in universiteiten

• adviserende staf (analysts of the technostructure): experts die met behulp van min of meer

hoogwaardige analysetechnieken advies geven aan de top om de organisatie zo goed en

efficiënt mogelijk te laten functioneren en aan te passen aan eisen van de omgeving;

voorbeelden zijn controllers, accountants, financiële analisten en planners

• ondersteunende staf (support staff): diverse personen en groepen die indirect ondersteuning

bieden aan de werkstroom in een organisatie, waaronder kantinepersoneel, medewerkers

van de postkamer, juridische adviseurs, een P.R.-afdeling en bibliotheken van universiteiten.

Figuur 2.3  Belangengroepen in organisaties

Het hanteren van deze indeling levert inzicht in belangentegenstellingen die te maken

hebben met verschillen in positie en in verantwoordelijkheden. Een bekend voorbeeld in dit

verband is de tegenstelling tussen lijn en staf (in termen van Mintzberg gaat het hier om

adviserende staf). Mintzberg (1983) stelt dat bij de tegenstelling tussen lijn en staf sprake is

van een klassiek machtsconflict tussen leidinggevenden met formele autoriteit en beslissings-

bevoegdheid enerzijds en adviseurs met expertise die over het algemeen rapporteren aan het

topmanagement. In hiërarchische zin zijn lijn en staf ongeveer gelijken. Het machtsspel tussen de

twee groepen spitst zich volgens Mintzberg vooral toe op controle: het middenkader probeert zijn

handelingsvrijheid en bevoegdheden te handhaven terwijl de staf daar middels optimalisatie van

organisatie- en productieprocessen beperkingen aan oplegt (cf. Kloosterboer & Sterk, 1994).

Naast het bekende voorbeeld van het machtsspel tussen lijn en staf, bespreekt Mintzberg

(1983) nog twaalf andere politieke spelen die voorkomen in organisaties. De vijf onder-

scheiden belangengroepen spelen verschillende van die spelen. De inzet van de politieke spelen

is het niet uitvoeren of tegenwicht bieden aan opdrachten, het breken van weerstand tegen

autoriteit, het opbouwen van een machtspositie, het verslaan van tegenspelers en het effectueren

van verandering. In de spelletjes die allen als doel hebben om het functioneren van de

organisatie te beïnvloeden streven de groepen hun eigen belangen na (Mintzberg, 1983, pp.
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232-233). De strategische top is vooral gericht op het overleven van de organisatie en op

groei. Het middenkader is daar ook op gericht, maar streeft ook groei na van de eigen afdeling

ten koste van andere afdelingen. De operationele kern is gericht op het in stand houden van

de eigen afdeling en op autonomie. De adviserende staf is gericht op verandering, op de eigen

professie en op het vergroten van de eigen invloed door regelgeving. Een deel van de onder-

steunende staf is gericht op samenwerking, verandering en de eigen professie, terwijl een

ander deel net als de operationele kern vooral gericht is op de eigen afdeling en op stabiliteit.

Een tweede manier om belangengroepen te ordenen is door interne partijen te onderscheiden

naar het soort werk dat zij in de organisatie doen. In dergelijke indelingen komen belangen-

groepen voor als productie, verkoop, inkoop, financiën, administratie, werkvoorbereiding,

research en development en personeelszaken. Door het hanteren van een indeling als deze

komen bijvoorbeeld de bekende belangentegenstellingen tussen productieafdelingen en verkoop-

afdelingen aan het licht. Het belang van verkoopafdelingen is vaak gelegen in het snel kunnen

leveren van producten en het nakomen van afspraken met klanten. Het belang van productie-

afdelingen is in eerste instantie het draaien van goede en regelmatige productie. Wanneer

‘Verkoop’ commercieel interessante afspraken maakt met klanten (over twee weken een kleine

hoeveelheid product X met aangepaste specificaties) kan dat voor ‘Productie’ lastig zijn om

uit te voeren (wil liever grote hoeveelheden met standaardspecificaties).

Als derde kunnen belangengroepen worden onderscheiden naar de rollen die zij spelen in

een veranderingsproces. Kanter et al. (1992) spreken dan van strategen, invoerders en ont-

vangers van verandering. Tezamen geven deze groepen vorm aan een veranderingsproces.

Strategen zijn verantwoordelijk voor het herkennen van de noodzaak tot verandering, het

ontwikkelen van een beeld van de gewenste uitkomsten en het bepalen van de kans van slagen

van bepaalde veranderingen. Ook beoordelen zij de krachten in de organisatie en omgeving

die bijdragen aan verandering dan wel belemmerend werken en zetten zij het veranderings-

proces in gang. De invoerders zijn belast met het realiseren van de veranderingen. Zij regelen

de dagelijkse gang van zaken in een veranderingsproces, zorgen voor voortgang en voor

coördinatie van activiteiten. Meestal krijgen invoerders hun rol toebedeeld van de strategen,

al dan niet met een mandaat voor het nemen van bepaalde beslissingen. De ontvangers van

verandering vormen de grootste groep. Kanter et al. geven aan dat deze groep uiteindelijk

bepaalt wat er met de verandering gebeurt. De reacties en het gedrag van de ontvangers bepalen

of er werkelijk iets verandert in een organisatie. De strategische top van een organisatie en

organisatie-adviseurs vervullen in de regel de rol van strategen. Organisatie-adviseurs kunnen

behoren tot de adviserende staf of als externe partij betrokken zijn bij veranderingsprocessen.

Het middenkader vervult meestal de rol van invoerders en wordt daarbij eventueel onder-

steund door organisatie-adviseurs. Uitvoerend medewerkers en de ondersteunende staf

vervullen veelal de rol van ontvangers.

Uiteindelijk zijn alle leden van een organisatie ontvangers van de verandering en maken

mensen met elkaar een veranderingsproces door. Kanter et al. (1992, p. 376) formuleren dat

als volgt: ‘Who, then, is really involved in implementing change? We would argue that change

is only successful when the entire organization participates in the effort’. Dat wil echter niet

zeggen dat iedereen hetzelfde doel nastreeft. Op dezelfde pagina stellen genoemde auteurs

namelijk: ‘Because there are multiple parties (and stakeholders) involved in making change
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happen, and because their assumptions, perspectives, and even agendas may not always converge,

there is in fact a natural instability built into the change process (cursivering in oorspronkelijke

tekst).’ Voor het begrijpen van organisaties in verandering is het daarom waardevol te kijken

naar belangen van groepen en personen. Het beschikken over macht bepaalt in belangrijke

mate in hoeverre mensen hun belangen kunnen realiseren.

Macht in organisaties
Machtsbronnen verschaffen groepen en individuen in organisaties de mogelijkheid om

macht uit te oefenen. In de literatuur zijn diverse opsommingen en indelingen van machts-

bronnen te vinden. Eenvoudig is onderscheid te maken in positiemacht en persoonlijke

macht, zoals bijvoorbeeld Bass (1960) dat doet. Mensen in organisaties ontlenen macht aan

hun hiërarchische positie en aan de positie van het organisatieonderdeel waar zij werken.

Bij persoonlijke macht gaat het om kenmerken die iemand heeft op basis van wie hij is, wat

voor opleiding hij heeft gevolgd, uitstraling en dergelijke. Pfeffer (1992) onderscheidt op

vergelijkbare wijze structurele en persoonsgebonden factoren als machtsbronnen.

Structurele machtsbronnen zijn afgeleid van de plaats die iemand in de hiërarchie inneemt

en van de positie in het communicatienetwerk. Bij persoonlijke machtsbronnen gaat het

onder meer om kennis en om relaties. Als derde belangrijke machtsbron noemt Pfeffer de

aansluiting tussen situationele vereisten en persoonlijkheidskenmerken. Een bekende indeling

van machtsbronnen is van French en Raven (1960). De vijf machtsbronnen die zij bespreken

zijn: legitieme macht, beloningsmacht, dwingende macht, expertise en referentiemacht.

Raven (1992) voegt daar informatiemacht aan toe.

Het verbinden van machtsbronnen en belangengroepen leert dat er verschillen zijn die

samenhangen met (hiërarchische) positie in de organisatie of met rollen in veranderings-

processen. Machtsbronnen zijn echter geen statisch of absoluut gegeven. Een persoon of

groep heeft nooit absolute macht, maar altijd macht in relatie tot (het ontbreken van) de

macht van een andere. Hardy en Clegg (1996) stellen dat – onder de juiste omstandigheden –

alles tot machtsbron kan worden verheven. Als in een bepaalde context iets belangrijk en

schaars is, kan dat de bezitter daarvan macht verschaffen.

Emans (1995) geeft aan dat de machtsbronnen van onder andere leidinggevenden constant

in beweging zijn. Het is wel mogelijk om een momentopname te maken, maar zeker in 

veranderingsprocessen wordt daarmee de werkelijkheid geweld aangedaan. Machtsbronnen

zijn ingebed in de situatie in een organisatie. Dat betekent dat verandering van de organisatie

leidt tot verandering in machtsbronnen. Een goed zicht op machtsbronnen is voor mensen

in organisaties belangrijk, zeker wanneer zij planmatig willen werken aan de ontwikkeling

van hun macht.

Beer (1980) noemt zes machtsbronnen die change agents bewust kunnen ontwikkelen.

De machtsbronnen die hij noemt hebben allemaal met persoonlijke macht te maken. Volgens hem

is het nodig dat change agents hun onafhankelijkheid van de opdrachtgever bewerkstelligen.

Aangezien change agents vaak weinig of geen macht kunnen ontlenen aan hun adviserende of

begeleidende positie is het aantrekkelijk om persoonlijke macht te ontwikkelen. Bovendien

blijken persoonlijke machtsbronnen effectiever bij het uitoefenen van invloed (Yukl & Falbe,

1991). Beer (1980) noemt de volgende machtsbronnen die relevant zijn voor personen de
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veranderingsprocessen sturen en begeleiden:

• competentie en effectiviteit, (h)erkenning van professionaliteit door anderen is daarbij

noodzakelijk, professionaliteit toont een change agent onder meer door zelf een voorbeeld-

functie te vervullen

• relaties met invloedrijke personen leveren informatie over ontwikkelingen in de organisatie, een

change agent kan deze kennis bovendien gebruiken om verschillende belangen af te wegen

• steun van anderen voor de verandering, liefst van verschillende invloedrijke sponsors

• een goede reputatie, gebaseerd op successen in het verleden

• beschikbaar zijn wanneer problemen moeten worden opgelost

• steun van en goede samenwerking met anderen

partijen in systemen
De hierboven beschreven systeemvisies zijn niet zonder meer te verenigen. In de open systeem-

visie wordt een organisatie gezien als een ding, een entiteit die is opgebouwd uit subsystemen

of waarbinnen een aantal aspectsystemen kan worden onderscheiden. Deze subsystemen

staan met elkaar in wisselwerking en streven naar een zeker evenwicht. Mensen in de organisatie

streven er gezamenlijk naar de doelen van de organisatie te realiseren. In de visie waarin een

organisatie als politiek systeem wordt gezien, staan mensen en hun belangen centraal. Die

belangen kunnen met de belangen van de organisatie als geheel sporen, maar zij kunnen

evengoed strijdig zijn. Het functioneren van een organisatie wordt in deze visie vooral

bepaald door groepen en individuen. Het gaat om hun gedrag, om wat ze doen en om de

wijze waarop persoonskenmerken en situaties dat gedrag mogelijk maken. Veel aandacht gaat

daarbij uit naar invloedrijke personen. Lammers (1987) maakt in dit verband een onder-

scheid tussen het systeemmodel en het partijenmodel. De belangrijkste verschillen tussen deze

modellen zijn weergegeven in tabel 2.1. Als aanvulling zijn ideeën van Mastenbroek (1996) en

Astley en Van de Ven (1983) opgenomen. Verderop in deze paragraaf licht ik deze toe.

Kenmerk Systeemmodel Partijenmodel

Voornaamste eenheid van analyse De organisatie als geheel met bepaalde Deelgroeperingen in de organisatie met eigen 
functionele vereisten belangen

Duurzaamheid van de organisatie Stabiel verband, met inherente krachten Labiel verband, hooguit een ‘belangengemeenschap’
tot zelfhandhaving

Drijvende krachten Norm- en saamhorigheidsbesef Dwang- en lokmiddelen

Mensbeeld Sociaal wezen, gericht op organisatiebelang Koel en berekend wezen, gericht op eigen belang

Toon van analyse Idealistisch Cynisch-realistisch

Dominant in relaties tussen eenheden Coöperatie Competitie

Aspecten van relaties tussen eenheden Instrumenteel Macht en afhankelijkheid

Sociaal-emotioneel Onderhandeling

Visie op organisaties Functioneel, rationeel en technisch bepaald Sociale constructies

Vertrekpunt van analyse Systeem zet kaders voor gedrag van individuen Systeem wordt bepaald door gedrag van individuen

Tabel 2.1  Systeemmodel en partijenmodel (cf. Astley & Van de Ven, 1983; Lammers, 1987; 

Mastenbroek, 1996)
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De kracht van de open systeemvisie is mijns inziens dat deze een organisatie ziet als

onderdeel van een groter geheel (haar omgeving), wijst op de samenhang van aspecten of

subsystemen en goede handvatten biedt voor het analyseren van de situatie in een organisatie.

Aandacht voor de wisselwerking tussen subsystemen helpt bij het begrijpen van verbanden

tussen bijvoorbeeld doelen van een organisatie en de inrichting van processen. De kracht van de

politieke visie is dat deze kijkt naar de wijze waarop (machtige) personen invloed uitoefenen

op het functioneren van hun organisatie, dat belangen van groepen verschillen en dat meer

perspectieven op de situatie in een (veranderende) organisatie bestaan. Deze visie besteedt

aandacht aan het gedrag van mensen en hun onderlinge verhoudingen. Het analyseren hiervan

is een complexe aangelegenheid. Tegelijkertijd is voor iedereen bekend dat bepaalde personen

een onmiskenbare invloed hebben op de gang van zaken in een organisatie en is het goed ook

hier aandacht aan te besteden. Bovendien staat bij ingrijpende veranderingen meestal de

bestaande machtsverdeling ter discussie (Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998; Pfeffer,

1992) wat een belangrijke reden vormt om aandacht te besteden aan een politieke kijk op

organisaties.

Verschillende auteurs spreken hun voorkeur uit voor het integreren van beide visies op

organisaties. Beide visies leveren namelijk waardevolle bijdragen aan het begrijpen van het

functioneren van organisaties. Lammers (1987) spreekt van het dubbelkarakter van organisaties

en ziet het als een uitdaging de verhouding te bestuderen tussen ‘dat gezamenlijke en dat

afzonderlijke, dat met elkaar en ieder voor zich’ (p. 410). Mastenbroek (1996) ziet organisaties

als netwerken van interdependente groepen. De relaties tussen deze groepen worden gekenmerkt

door coöperatie en door competitie. Mensen in organisaties zijn van elkaar afhankelijk én

hebben eigen belangen. Samenwerking én rivaliteit komen beide voor in organisaties. Hij stelt

‘soms is het gemeenschappelijke belang en de onderlinge afhankelijkheid van organisatorische

eenheden heel duidelijk, terwijl in andere gevallen het eigen, afzonderlijke belang van eenheden

een grotere rol speelt’ (p. 33). Bij het systeemmodel horen twee soorten relaties die tussen

eenheden kunnen bestaan. Instrumentele relaties betreffen onder andere de structuur van de

organisatie, communicatiepatronen, afstemmingsprocedures en gebruik van technische hulp-

middelen. Sociaal-emotionele relaties betreffen de betrekkingen tussen mensen, hun samen-

werking en het gevoel van eenheid in delen van een organisatie. Vanuit het partijenmodel

gaat de aandacht uit naar machts- en afhankelijkheidsrelaties en naar onderhandelingsrelaties.

Machts- en afhankelijkheidsrelaties betreffen de mate waarin mensen richting kunnen geven

aan elkaars gedrag. Onderhandelingsrelaties betreffen de verdeling van schaarse goederen, zoals

personele formatie, budgetten, ruimte en apparatuur. Volgens Mastenbroek (1996) is het een

uitdaging om de spanning tussen coöperatieve en competitieve tendensen in organisaties zodanig

te hanteren dat zowel voor de organisatie als geheel als voor de afzonderlijke partijen voordeel

wordt behaald.

Ook Astley en Van de Ven (1983) geven aan dat het waardevol is verschillende perspectieven

op organisaties te verenigen. In hun artikel over vier centrale perspectieven in de organisatie-

theorie beschrijven zij de tegenstelling tussen het systeemmodel en het partijenmodel als een

debat. In dat debat gaat het om de vraag of organisaties functioneel rationeel en technisch

bepaalde systemen zijn of dat het sociale constructies zijn die betekenis krijgen door het

gedrag van individuen. Anders gesteld gaat het om de vraag of gedrag afgeleid is van het sociale
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systeem waarin mensen leven of dat het sociale systeem een gevolg is van het gedrag van

individuen.

Astley en Van de Ven (1983) zoeken het antwoord op zulke vragen in wat zij dialectical

reconciliation noemen. Hiermee laten ze zien wat de beperkingen van de twee afzonderlijke visies

zijn en hoe het tegen elkaar afzetten van die visies bijdraagt aan inzicht in het functioneren

van organisaties. Bij het debat tussen systeemmodel en partijenmodel geven zij aan dat 

individueel gedrag altijd is ingebed in een (organisatorisch) systeem. Individuen zijn niet

volledig vrij in hun handelen, maar doen dat binnen de context van hun organisatie.

Andersom is een systeem ook niet volledig bepalend voor het gedrag van individuen, want

dat komt ook voort uit eigen wensen en belangen. De relatie organisatie-omgeving wordt

gekenmerkt door een wisselwerking, de omgeving zet voor een deel kaders voor de organisatie,

maar tegelijkertijd oefenen organisaties ook invloed uit op hun omgeving en beslissen

personen of en hoe op omgevingsvereisten wordt ingegaan. Astley en Van de Ven geven aan

dat elk afzonderlijk perspectief slechts zicht biedt op een deel van de werkelijkheid. Zij stellen

dat de tegengestelde visies niet alleen strijdig zijn, maar ook complementair en convergent.

Het bestuderen van organisaties en veranderingsprocessen is een complexe aangelegenheid

en daarom is het waardevol om vanuit verschillende perspectieven te kijken (cf. Van de Ven

& Joyce, 1981). In het derde en vierde hoofdstuk werk ik nader uit hoe mijn ‘partijen-in-een-

systeem-visie’ op organisaties vormt krijgt in deze studie.

ontwikkelingen in en om organisaties
In het eerste hoofdstuk geef ik aan dat ik me richt op ingrijpende veranderingen die bewust in

gang worden gezet om verbetering van een organisatie te realiseren. Ingrijpende veranderingen

hebben consequenties voor alle aspecten van een organisatie. Doelen en strategie, structuur, cultuur,

technologie en het werk van mensen worden erdoor beïnvloed. Het vertrekpunt voor ingrijpende

veranderingen is veelal een spanning tussen ontwikkelingen in de omgeving van organisaties en

ontwikkelingen in de organisatie zelf. Steensma et al. (1996) stellen dat organisatieverandering

is geboden wanneer onvoldoende aansluiting bestaat tussen het functioneren van een organisatie

en vragen vanuit haar omgeving. Kast en Rosenzweig (1985) maken een onderscheid tussen

externe en interne aanleidingen voor veranderingsprocessen. Bij externe aanleidingen gaat het

om ontwikkelingen in de omgeving van organisaties. Bij interne aanleidingen gaat het om ont-

wikkelingen in de organisatie, zoals strategische heroriëntatie vanwege wisseling van directie-

leden, nieuwe ideeën over informatieverwerking, het herinrichten van bedrijfsprocessen en

andere manieren om het werk te verdelen. Negatieve ontwikkelingen kunnen eveneens een reden

zijn om dingen anders te gaan doen. Conflicten tussen personen en afdelingen en stagnerende

bedrijfsprocessen zijn voorbeelden van problematische situaties die aan kunnen zetten tot

verandering.

De eisen die de externe omgeving aan industriële organisaties stelt, zijn aan ontwikkeling

onderhevig. Bolwijn en Kumpe (1989) stellen dat er telkens nieuwe eisen bijkomen. Zij geven

aan dat de laatste veertig jaar steeds meer van organisaties wordt gevraagd. Tot de jaren zestig

van de vorige eeuw was het voor (industriële) organisaties voldoende om efficiënt te werken.

Organisaties streefden vooral naar het opvoeren van de productiviteit. In de jaren zestig werd
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de prijs van producten een steeds belangrijker concurrentiemiddel. Vanaf de jaren zeventig

kwam kwaliteit erbij als belangrijke eis. De welvaart nam toe en mensen werden steeds kritischer.

Organisaties moesten aan veel hogere kwaliteitseisen gaan voldoen en daarnaast ook efficiënt

blijven werken. In de jaren tachtig kwam flexibiliteit erbij als belangrijke eis. Naast efficiëntie

en kwaliteit ging het erom dat producten en diensten snel konden worden geleverd en dat

differentiatie naar klant, product en dienst mogelijk werd. Standaardproducten en -diensten

worden vervangen door maatwerk voor bijvoorbeeld groepen klanten en aangepaste dienst-

verlening per regio. In de jaren negentig is uniciteit een nieuwe markteis. Er komt meer vraag

naar unieke producten voor individuele klanten. Dan wordt innovatievermogen van belang

voor organisaties, naast het vermogen om efficiënt te werken, kwalitatief goede producten of

diensten te leveren en flexibel te zijn.

Bolwijn en Kumpe (1989) concluderen dat de eisen die aan de industrie worden gesteld

toenemen en dat deze steeds meer gelijktijdig moeten worden nagestreefd. Veel organisaties

starten veranderingsprocessen om aan deze eisen te kunnen (blijven) voldoen. Vergelijkbare

ontwikkelingen zijn zichtbaar in andere sectoren. Het zorgplan dat onder andere wordt

gebruikt in zorginstellingen is daarvan een voorbeeld. Vlaskamp en Van Gemert (1993)

omschrijven het zorgplan als een plan waarin voor individuele cliënten van instellingen in de

geestelijke gehandicaptenzorg diagnoses, afspraken over acties en evaluatiecriteria en -momenten

staan weergegeven. Hoewel de zorgplannen zijn ingevoerd in een landelijke inspanning om

tot kwaliteitsverbetering te komen zijn flexibilisering en het leveren van ‘unieke’ zorg voor

individuele cliënten eveneens onderdeel van veranderingen in de zorgsector.

De omgeving wordt niet alleen veeleisender, zij wordt ook complexer en minder voorspelbaar.

Emery en Trist (1965) beschrijven in een klassiek artikel vier soorten omgevingen. In rustige

overzichtelijke omgevingen is het voor organisaties vooral belangrijk om gewoon producten

of diensten te leveren. Verschillende organisaties bestaan naast elkaar en nemen een eigen

deel van de markt voor hun rekening. In rustige geclusterde omgevingen zijn er concurrenten

die zich van elkaar proberen te onderscheiden door productdifferentiatie. Strategisch handelen

wordt dan belangrijk, terwijl in overzichtelijke omgevingen tactische aanpassingen volstaan om

te overleven. In roerige omgevingen neemt de complexiteit verder toe. Gerichte concurrentie

vindt plaats om beperkte topposities in de markt of er worden afspraken gemaakt met anderen

over onderlinge verdeling. In turbulente omgevingen is niet alleen sprake van concurrentie

tussen verschillende organisaties. Ook is een tweede dynamiek zichtbaar, namelijk in de

omgeving zelf. Onvoorspelbaarheid van de omgeving maakt dat zowel aandacht nodig is voor

concurrenten als voor technologische, politieke en institutionele veranderingen (cf. Dankbaar,

1996). Deze turbulentie is volgens Dankbaar kenmerkend voor de jaren negentig waarin zich

volgens zijn zeggen de derde industriële revolutie voltrekt. Die wordt vooral ingegeven door

de nieuwe mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologieën bieden.

Een manier om overzicht te krijgen over de ontwikkelingen die plaatsvinden in de omgeving van

organisaties is deze te onderscheiden in transactioneel en contextueel. Vervolgens kunnen voor

een specifieke organisatie ontwikkelingen in de transactionele en contextuele omgeving systematisch

in kaart worden gebracht en wordt het krachtenveld zichtbaar waarin de organisatie functioneert.

De transactionele omgeving betreft dat gedeelte van de omgeving van een organisatie waarmee

directe interactie plaatsvindt. Boonstra (1991) onderscheidt vijf groepen: eigenaren, direct
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belanghebbenden, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en algemene belangen-

groepen. Deze groepen interacteren niet alleen met organisaties, ook hebben zij onderling

contact waarin zij overleggen, coalities sluiten en conflicten uitvechten. Eigenaren zijn aandeel-

houders, investeerders en kapitaalverschaffers. Zij verlangen een redelijk rendement op verstrekte

middelen. Bij overheidsorganisaties wordt in dit verband meestal gesproken van doelmatig

en doeltreffend gebruik van gemeenschapsgeld. Direct belanghebbenden zijn klanten, afne-

mers, toeleveranciers, handelspartners en concurrenten. Klanten nemen producten en diensten

af van een organisatie en stellen eisen aan de prijs, kwaliteit en levering. Toeleveranciers 

verzorgen een deel van de input voor organisaties. Handelspartners zijn organisaties waar-

mee een samenwerkingsverband is aangegaan om gemeenschappelijk activiteiten te realiseren

door inbreng van aanvullende input, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidskrachten, kennis,

informatie of kapitaal. Concurrenten oefenen op verschillende manieren invloed uit op een

organisatie, bijvoorbeeld door prijsafspraken, verdeling van de markt of hevige strijd over

klanten en afzetmogelijkheden. Werkgeversorganisaties vertegenwoordigen individuele

organisaties in optreden naar overheden en werknemersorganisaties. Binnen werkgevers-

organisaties worden kennis en ervaring gebundeld en uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het

ontwikkelen van beleid en strategieën. Werknemersorganisaties en vakbonden vertegenwoordigen

belangen van werknemers in overleg met werkgevers en overheid. Belangengroepen en overheden

oefenen invloed uit op organisaties door wet- en regelgeving, het houden van toezicht en het

vertegenwoordigen van visies van groepen in de samenleving.

De contextuele omgeving betreft het complex van meer of minder gestructureerde situaties

die het functioneren van organisatie beïnvloeden. Boonstra (1991) onderscheidt economische,

politieke, technologische, sociaal-maatschappelijke en fysieke componenten. Bij de economische

component gaat het om conjunctuur, nationaal en individueel besteedbaar inkomen, monetair

beleid, de waarde van de euro en andere ontwikkelingen op financiële markten. Bij de politieke

component gaat het om landelijk, provinciaal en lokaal overheidsbeleid, wet- en regelgeving

en maatregelen waar organisaties direct en indirect mee van doen hebben, zoals een nota

ruimtelijke ordening en gemeentelijke toestemming voor koopzondagen. Bij de technologische

component gaat het steeds meer om de mogelijkheden die informatie- en communicatie-

technologie biedt, bijvoorbeeld aan productie- en distributieprocessen. Een supermarkt die

boodschappen verkoopt op Internet is slechts één van vele voorbeelden. Bij de sociaal-

maatschappelijke component gaat het om demografische ontwikkelingen, zoals samenstelling

van de bevolking, opleidingsniveau en verstedelijking. Deze hebben te maken met afzet-

mogelijkheden en beschikbaarheid van arbeidskrachten. Maatschappelijke normen en

waarden over milieu, gezonde voeding of zorg voor ouderen vallen onder deze component.

Bij de fysieke component gaat het om de natuurlijke omgeving, bebouwde omgeving, infra-

structuur en milieu. Politiek, samenleving en organisaties bepalen samen mogelijkheden en

beperkingen in het gebruik van de fysieke omgeving.

32



ontwerpen en ontwikkelen van 
veranderingsprocessen
Er bestaan grote verschillen in aanpak, inrichting en besturing van veranderingsprocessen.

Boonstra (1991; 1994) gebruikt de termen ontwerp- en ontwikkelbenadering om twee

fundamenteel verschillende manieren van veranderen te beschrijven. De ontwerpbenadering

is gebaseerd op organisatiekundige inzichten die beschrijven en analyseren hoe een organisatie

functioneert en zou moeten functioneren. De ontwikkelbenadering sluit meer aan bij verander-

kundige inzichten over de vormgeving van veranderingsprocessen en het gedrag van mensen in

organisaties (Ganzevoort, 1985). De volgende schets van beide benaderingen geeft de verschillen

scherp weer (zie ook tabel 2.2). In de praktijk komen uiteraard gradaties en mengvormen

voor. Om het onderscheid te verduidelijken werk ik hier de ideaaltypische vormen uit.

In de ontwerpbenadering van veranderingsprocessen worden organisaties beschouwd als

bron van tekortkomingen die zijn ontstaan door ad hoc oplossingen en aanpassingen in het

verleden. Het probleem in de organisatie is bekend en de aanpak van het veranderingsproces

is oplossingsgericht. Het accent ligt op het ontwerpen van een nieuwe organisatie aan de

hand van algemeen geldende regels en methoden. Het ontwerp begint met het vaststellen van

abstracte doelen en de aandacht is sterk gericht op de gewenste output van de organisatie,

het transformatieproces en de daaraan gekoppelde informatietechnologie. De verandering is

een eenmalige gebeurtenis, verloopt lineair van probleem naar einddoel en kent een beperkt

aantal vrijheidsgraden. Het veranderingsproces eindigt als de nieuwe organisatie is ingevoerd

en een stabiele eindsituatie is bereikt. In de regel worden de veranderingen geïnitieerd,

gecoördineerd en gecontroleerd vanuit de top en wordt een projectorganisatie met de uit-

voering belast. Het besluitvormingsproces is in hoge mate gestructureerd en geformaliseerd.

Voor meningsverschillen is weinig plaats en als deze zich voordoen worden ze ontkend of door

het management terzijde geschoven. Meestal ondersteunt een (externe) adviseur de verandering.

Als expert richt deze zich primair op het ontwerp van de nieuwe organisatie en de bijbehorende

technologie. Er bestaat een scheiding tussen het ontwerpen van verandering en de invoering

ervan. Tijdens de invoering gaat de aandacht uit naar het achteraf aanvaardbaar maken van

de verandering. Brede participatie tijdens de ontwerpfase is problematisch, omdat bewust

afstand wordt genomen van bestaande werkwijzen en procedures in de organisatie.

In de ontwikkelbenadering van veranderingsprocessen worden organisaties beschouwd

als bron van kennis, inzicht en ervaring waarvan tijdens het veranderingsproces zoveel

mogelijk gebruik van moet worden gemaakt. Bij de start van een verandering worden eerst

problemen en tekortkomingen geanalyseerd. Organisatieleden worden betrokken bij de probleem-

analyse en leren gaandeweg het proces zelfstandig veranderingen vorm te geven. Hierdoor

wordt het veranderingsvermogen van de organisatie vergroot. Er is tijdens de verandering

aandacht voor organisatiecultuur en het vermogen van mensen om problemen op te lossen.

Het besluitvormingsproces richt zich op het bereiken van gemeenschappelijk doelen door

overleg en onderhandeling. Er is sprake van een gefaseerde en geleidelijke verandering, waarin

ruimte wordt gelaten voor ideeën uit de basis van de organisatie. Het veranderingsproces

kent een globale planning met een redelijke mate van flexibiliteit en mogelijkheden voor tussen-

tijdse bijsturing. Er wordt niet gewerkt met een vooraf uitgewerkt model van de nieuwe
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organisatie. Werkwijzen en methoden zijn sterk afhankelijk van het verloop van het

veranderingsproces. Probleemanalyse, doelbepaling en verandering gaan vloeiend in elkaar

over en de fasen kennen een iteratief verloop. Organisatieleden zijn bij alle fasen van het

veranderingsproces betrokken. Participatie is goed mogelijk omdat wordt gewerkt vanuit de

bestaande situatie, de doelen gaandeweg worden ontwikkeld en ruimte wordt gecreëerd voor

overleg en bijstelling.

De verschillen tussen de beide benaderingen maken dat deze niet in elke situatie geschikt

zijn. Een contingente toepassing beschrijven Boonstra en Van der Vlist (1996). Zij geven de

voorkeur aan de ontwerpbenadering wanneer het probleem bekend is, weinig complex en de 

oplossing voor de hand ligt. In geval van crisis is een ontwerpaanpak eveneens passend,

omdat dan snelheid geboden is om het voortbestaan van de organisatie te garanderen. Deze

aanpak wordt ook aangeraden bij politiek getinte situaties waar geen consensus kan worden

bereikt over beoogde veranderingen en bij personeelsinkrimpingen. De ontwikkelbenadering

is meer geschikt voor situaties waarin het probleem complex is en een oplossing niet direct

voor de hand ligt. De inzet van kennis en ervaring van medewerkers is dan wenselijk en kan

worden gebruikt voor het in gang zetten van een voortdurende ontwikkeling. Dergelijke situaties

hebben tijd nodig om mensen gezamenlijk en stapsgewijs te laten werken aan verbetering

van de organisatie (Boonstra, 1991).
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Kenmerk Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

Visie op organisaties Bron van tekortkomingen Bron van kennis, inzicht en ervaring

Idee over problemen Bekend en moeten worden opgelost Eerst nadere verkenning nodig

Einddoel Concreet en bekend, blauwdruk Abstract, open aanpak
Stabiele eindsituatie Voortdurende ontwikkeling

Methode en werkwijze Standaard en algemeen Sterk afhankelijk van verloop proces

Besturing Initiatief, coördinatie en controle vanuit Initiatief varieert, coördinatie en controle vinden 
topmanagement plaats in overleg

Vormgeving verandering Projectorganisatie, vormgeving toegewezen Bestaande organisatie, gezamenlijk vormgeven 
aan specifieke personen aan de ontwikkeling

Basis voor besluiten Rationele argumenten, technische en Politieke haalbaarheid, acceptatie van
bedrijfseconomische feiten verschillende betrokken partijen

Conflicten Weinig plaats voor en worden genegeerd Door overleg en onderhandeling wordt naar 
gemeenschappelijke doelen gestreefd

Wijze van invoering Snel veranderen Stap voor stap veranderen
Scheiding tussen ontwerp en invoering Geleidelijke overgang tussen fasen
Strakke normen en planning Ruimte voor bijsturing

Participatie Lastig door nadruk op herontwerp organisatie Mogelijk door nadruk op geleidelijk ontwikkelen
topmanagement heeft centrale rol gedurende Verschillende betrokken partijen krijgen
hele proces verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in proces

Adviseur Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerp organisatie eigen kennis gebruiken

Tabel 2.2  De ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering van veranderingsprocessen (cf. Boonstra, 1991, p. 69)



Het is ook mogelijk om beide benaderingen afwisselend te gebruiken in één veranderings-

traject. Dan gaat het om het bundelen van de krachten van de benaderingen en wordt een

stap verder gegaan dan afhankelijk van de situatie een keuze voor één benadering te maken.

Koopman en Pool (1991a) stellen voor om te pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen.

Dat wil zeggen dat in één veranderingstraject zowel de ontwerpbenadering als de ontwikkel-

benadering wordt gehanteerd. Het management beslist op hoofdlijnen en een nadere invulling

daarvan vindt plaats middels de ontwikkelbenadering. Anders gezegd wordt in de loop van

een veranderingsproces afgewisseld tussen kaderstelling en concretisering.

Leliveld (1996) beschrijft een case waarin deze pendelbenadering in de praktijk is gebracht

tijdens een veranderingsproces bij een financiële instelling. Figuur 2.4 geeft weer hoe in de

case werd afgewisseld tussen ontwerpen en ontwikkelen in de loop van het veranderings-

proces.

Figuur 2.4  Pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen (naar Leliveld & Vink, 1996)

Het pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen komt overeen met het voorstel van

Ganzevoort (1985) voor een synthese van de ontwerp- en ontwikkelbenadering. Hij wil de

sterke punten van beide benaderingen verenigen door in veranderingsprocessen zowel aan-

dacht te besteden aan het creëren van een goede nieuwe organisatie als aan het proces dat

daartoe leidt en aan de mensen die in die nieuwe organisatie gaan werken. Om dat te realiseren

is het nodig om tegelijk te ontwerpen en te ontwikkelen. Ganzevoort stelt dat managers en

organisatie-adviseurs die veranderingen in gang zetten of begeleiden daarom kennis en ervaring

nodig hebben van menselijk gedrag, cultuur, structuur, technologie, beheersingssystemen,

informatiesystemen en hun onderlinge samenhang. Hij geeft aan dat voor bepaalde deeltaken

specialisten nodig zijn. Het combineren van inzichten die horen bij de verschillende benaderingen

leidt tot een integrale aanpak van veranderingen. Daarbij is zowel aandacht voor inhoud van

de verandering (wat veranderen?) als voor de procesmatige kant van het veranderen (hoe

veranderen?). Voorbeelden van veranderingsprocessen waarin een dergelijke integrale aan-

pak is gevolgd zijn te vinden in Boonstra et al. (1996).

geplande verandering en fasering van 
veranderingsprocessen
Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw is veel aandacht geschonken aan het doelgericht

veranderen van sociale systemen. Lippitt, Watson en Westley (1958, p. 10) omschrijven

geplande verandering als volgend op ‘a decision to make a deliberate effort to improve the
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system and to obtain the help of an outside change agent in making this improvement.’

Zij onderscheiden deze verandering nadrukkelijk van toevallige veranderingen die zich in

individuen, groepen, organisaties of een hele maatschappij voltrekken. Bennis, Benne en Chin

(1961, p. 3) omschrijven geplande verandering als ‘a conscious, deliberate, and collaborative

effort to improve the operations of a system, whether it be self-system, social system, or cultural

system, through the utilization of scientific knowledge.’ De inzet van een change agent om de

verandering vorm te geven of te begeleiden komt niet voor in deze definitie, maar wel in de

toelichtende tekst. Daarbij tekenen Bennis et al. aan dat zij het begrip ruimer opvatten dan

Lippitt et al. die de change agent expliciet buiten de organisatie plaatsen. Volgens Bennis et al.

kan een change agent ook in de organisatie werken. Zaltman en Duncan (1977, p. 10) definiëren

geplande verandering als ‘a deliberate effort with a stated goal on the part of the change agent

to create modification in the structure and process of a social system such that it requires

members of that system to relearn how they perform their roles.’ Gemeenschappelijk elementen

in deze definities zijn dat planmatige veranderingen bewust worden ingezet, dat zij doelgericht

zijn en dat een (externe) change agent een belangrijke rol speelt in het veranderingsproces.

De bewuste inzet en het doelgerichte karakter van geplande veranderingen maken dat ook

gerichte aandacht wordt besteed aan het traject dat leidt tot die veranderingen (Van der Vlist,

1993). Fasering is niet expliciet omschreven in de definities, maar maakt een wezenlijk

onderdeel uit van geplande veranderingen. Doel van het aanbrengen van fasen in een

veranderingsproces is om verschillende activiteiten logisch te ordenen en om deze elkaar in

de tijd te laten volgen. Bij bewuste en doelgerichte veranderingen in organisaties worden

vaak drie fasen onderscheiden. Deze drie fasen in het verloop van veranderingen zijn in de

literatuur onder andere benoemd als unfreezing, moving, refreezing (Lewin, 1947), present

state, transition, future state (Beckhard & Harris, 1987) en awakening, mobilizing, reinforcing

(Tichy & Devanna, 1986). In de eerste fase ontstaat in een organisatie een onprettig gevoel

over de bestaande situatie. Mensen ervaren problemen, zijn ontevreden over de huidige situatie

en gaan nadenken over oplossingen. Vervolgens is er tijdens de tweede fase sprake van een

overgang waarin bepaalde veranderingen worden aangebracht om problemen op te lossen.

In de derde fase is sprake van een nieuwe situatie waarin verbetering is aangebracht en waarin

een nieuw soort evenwicht of stabiliteit ontstaat in de organisatie.

In verschillende benaderingen van verandering zijn deze fasen verder uitgewerkt. Daarbij

gaat het om het reguleren van het verloop van een veranderingsproces en het ordenen van

activiteiten bedoeld om verandering te realiseren. Burke (1987) onderscheidt zeven fasen in

de aanpak van veranderingsprocessen. Zijn fasen zijn vergelijkbaar met andere faseringen in de

Organization Development benadering (cf. Cummings & Worley, 1993). Een geplande verandering

bestaat uit: entry, contracting, diagnosis, feedback, planning change, intervention en evaluation.

In de eerste fase wordt contact gelegd tussen een organisatie en een adviseur. Globale

verkenning van de probleemsituatie vindt plaats. Fase twee staat in het teken van contractering.

Wederzijdse verwachtingen over wie wat doet, tijdsinvestering en kosten komen dan aan de

orde. In fase drie verzamelt en analyseert de adviseur gegevens over de situatie in de organisatie

middels interviews, observatie, vragenlijsten, documentenstudie en dergelijke. Feedback aan

de organisatie gebeurt in fase vier. Dan gaat het om toetsing van de interpretatie van de gegevens

en zorgen voor overdracht van de problematiek en kansen aan de organisatie. Op basis van
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de bevindingen uit fase vier bepaalt de organisatie in fase vijf de plannen. Er wordt gekeken

welke acties mogelijk zijn om verbetering te realiseren. In fase zes worden gemaakte keuzes

geconcretiseerd. In fase zeven vindt evaluatie plaats en gaat het om het bepalen van effecten,

tevredenheid over veranderingen en succes.

Boonstra en Van der Vlist (1996) onderscheiden in hun aanpak vijf fasen. Tijdens de 

oriëntering wordt gekeken welke groep in de organisatie het initiatief neemt voor het veranderings-

proces en hoe deze groep het probleem formuleert. Tevens wordt gekeken naar de wijze waarop

andere groepen in de organisatie het probleem ervaren. Nadere kennismaking vindt plaats

op diverse manieren en deze fase eindigt meestal met het opstellen van een plan van aanpak

voor het veranderingsproces. De diagnose staat in het teken van het verzamelen van gegevens

over de organisatie en het krijgen van inzicht in de mogelijkheden voor verandering.

Het gaat erom een beeld te vormen van de bereidheid tot veranderen bij leden van de organisatie,

de kennis die de organisatie heeft van veranderen, ervaringen met eerdere veranderingen, de

positieve gevolgen van verandering voor mensen in de organisatie, de consequenties voor

dienstverlening aan klanten en de kosten verbonden aan de verandering. De diagnose kan de

basis voor het veranderingsproces versterken door het inzichtelijk maken van oorzaken van

knelpunten en het globaal bespreken van mogelijke oplossingen. De doelbepaling richt zich

op het bereiken van overeenstemming over de gewenste situatie. Daarbij gaat het om het

formuleren van algemene criteria waaraan de nieuwe organisatie moet voldoen, meestal door

het topmanagement. Concretisering van de criteria kan op diverse manieren plaatsvinden.

Participatie van leden van de organisatie is daarbij van belang. Tijdens de verandering staat

verdere uitwerking en invoering van de gewenste situatie centraal. Bij ingrijpende veranderingen

gaat het dan om het gelijktijdig aanpakken van bijvoorbeeld cultuur, structuur, taken van

mensen en technologie. Strategie is meestal tijdens de doelbepaling al aan de orde geweest als

uitgangspunt voor de nieuwe organisatie. Op alle niveaus in de organisatie wordt afstand

genomen van oude werkwijzen, organisatievormen en daarin nagestreefde doelen. Nieuwe

werkwijzen, samenwerkingsvormen, verwachtingen, normen en waarden worden geleidelijk

aangeleerd. Ten slotte vindt evaluatie plaats op twee niveaus. Het gaat om het vaststellen van

de resultaten die zijn behaald en om het kijken naar de processen die tot die resultaten hebben

geleid. Wanneer doelen in meetbare termen zijn geformuleerd kan worden bepaald in hoeverre

deze zijn bereikt en wat eventueel mogelijkheden voor verdere verbetering zijn. Evaluatie van

het proces heeft als doel leerervaringen te inventariseren en te bespreken om daarmee het

veranderingsvermogen van de organisatie te vergroten.

rollen in veranderingsprocessen
Met de term change agents worden personen aangeduid die verandering realiseren in een

organisatie. Bennis et al. (1961, p. 5) omschrijven de term eenvoudig: ‘change agent refers 

to the person or group who is attempting to effect change’. Meestal zijn dat managers en

organisatie-adviseurs. Zij zetten een veranderingsproces in gang, geven er sturing aan en zorgen

voor voortgang. De manier waarop zij dat doen kan sterk verschillen. Er worden vier rollen

onderscheiden die change agents kunnen vervullen (cf. Boonstra & Van der Vlist, 1996; Van

de Bunt, 1978; Doorewaard, 1999).
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In de expertrol zet een manager of adviseur zijn kennis en cognitieve vaardigheden in om

organisatieproblemen op te lossen. De change agent verzamelt gegevens, lokaliseert het probleem,

formuleert en analyseert het probleem zo scherp mogelijk, tracht voor de opdrachtgever en

voor zichzelf duidelijkheid te scheppen over de criteria waaraan de oplossing moet voldoen

en formuleert op grond daarvan één of meer oplossingen die door de organisatie worden

geïmplementeerd. De opdrachtgever is in dit geval meestal de top van een organisatie.

Wanneer voor een ontwerpbenadering van verandering wordt gekozen is er meestal sprake

van een externe adviseur die als expert een oplossing ontwerpt voor een probleem dat een

organisatie ervaart.

In de procesrol levert een manager of adviseur bijdragen aan het inrichten en begeleiden

van één of meer fasen van een veranderingsproces. Daarbij ligt de nadruk op zodanig vorm-

geven van het proces dat de opdrachtgever en de organisatie zelf tot een oplossing van het

probleem komen. Het gebruik van interventies om inzicht te bieden in het functioneren van

individuen, groepen en organisaties staat daarbij centraal. French en Bell (1995, pp. 272-273)

zetten de expertrol en de procesrol expliciet tegen elkaar af als zij stellen ‘we believe it is possible,

and desirable, for the OD consultant to be an expert in the sense of being competent to present

a range of options open to the client, but any extensive reliance on the traditional mode of

consulting, that is to give substantive advice, will tend to negate the OD consultant’s 

effectiveness.’ Deze sterk geformuleerde afkeer van de inbreng van inhoudelijke expertise

geeft aan hoe in de Organization Development benadering tegen het gebruik van kennis en

ervaring uit de organisatie wordt aangekeken. Het citaat laat zien dat een change agent ervoor

moet zorgen dat deze optimaal wordt benut. Zijn rol bestaat vooral uit het creëren van

mogelijkheden waardoor mensen hun kennis, ervaring, inzicht en vaardigheden kunnen

inzetten voor verbetering van een organisatie.

De tegenstelling expertrol – procesrol heeft betrekking op de vraag wie welke kennis en

ervaring inzet in een veranderingsproces. De expert zet inhoudelijke kennis in voor het

oplossen van problemen terwijl de procesbegeleider probeert om mensen in de organisatie

daarvoor hun eigen kennis en ervaring te laten gebruiken. De expertise van de procesbegeleider 

Figuur 2.5  Continuüm van expertrol tot procesrol (gebaseerd op Kast & Rosenzweig, 1985, p. 625)
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ligt op het gebied van procesinrichting, procesbegeleiding, faciliteren van verandering en het

toepassen van technieken om de cultuur in organisaties in beweging te krijgen. Naar mijn

idee sluit de expertrol daarom meer aan bij de ontwerpbenadering en de procesrol bij de 

ontwikkelbenadering van veranderingsprocessen.

Kast en Rosenzweig (1985) geven aan dat er een continuüm bestaat waarop de expertrol

en de procesrol zijn aan te geven. Aan de ene zijde van het continuüm bevindt zich de expert-

rol waarin de kennis en ervaring van de change agent centraal staan. Aan de andere zijde

bevindt zicht de procesrol waarin de kennis en ervaring van mensen in een organisatie centraal

staan. Bij de expertrol past een meer directieve aanpak en bij de procesrol past een faciliterende

aanpak. De dokter – patiënt verhouding tussen organisatie en change agent en de situatie

waarin een change agent als generator van ideeën optreedt zitten tussen de twee extremen in.

Figuur 2.5 geeft het continuüm weer.

Naast deze twee rollen worden de sociaal-emotionele rol en de politieke rol onderscheiden.

In de sociaal-emotionele rol begeleidt een manager of adviseur een organisatie bij het analyseren

en verbeteren van processen die tussen mensen spelen. Er wordt geleerd hoe zulke processen

zijn te diagnosticeren en welke mogelijkheden er bestaan om die processen te beïnvloeden.

De nadruk ligt op onderwerpen als communicatie, leiderschapsvaardigheden, teamontwikkeling,

oplossen van problemen, samenwerking. In de Engelstalige literatuur wordt in dit verband

gesproken van process consultation (cf. Schein, 1988). Gezien de hiervoor besproken procesrol

is deze term verwarrend. Bij process consultation verwijst process naar processen tussen mensen,

terwijl ‘proces’ in de term procesrol verwijst naar een veranderingsproces in een organisatie.

In de politieke rol probeert een manager of adviseur zich een beeld te vormen van de politieke

verhoudingen in de organisatie en zoekt naar manieren om daarmee om te gaan. Hij maakt

daarbij gebruik van zijn eigen machtsbronnen en politieke vaardigheden. Doel is om krachten

in de organisatie te leren kennen en deze zodanig in te zetten of te bewerken dat zij het verloop

van een veranderingsproces positief beïnvloeden (Greiner & Schein, 1988). Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het begrijpen van verschillende belangen, om inzicht in machtsprocessen en om

het zoeken naar mogelijkheden om tegenstellingen te overbruggen. Ook het kunnen relateren

van problemen en weerstand van groepen en individuen aan de ingezette verandering en

acties van anderen is een onderdeel van de politieke rol.

In ingrijpende veranderingsprocessen is het wenselijk dat personen die deze processen

sturen en begeleiden de verschillende rollen kunnen hanteren en een evenwichtige dosering

weten te bepalen (Beer & Walton, 1987). In dergelijke processen is vaak een combinatie nodig

van inhoudelijke expertise, aandacht voor het verloop van het proces, voor processen tussen

mensen en voor politieke verhoudingen. Met Ganzevoort (1985) deel ik de wens dat dergelijke

kwaliteiten in één persoon worden verenigd. In de praktijk is dat niet eenvoudig, maar kan

een goed samengesteld veranderteam wellicht aan deze eisen voldoen. Hierboven gaf ik aan

dat French en Bell (1995) nadrukkelijk een scheiding van de rollen voorstaan. Het combineren

van de expertrol en de procesrol brengt volgens hen onder andere het gevaar met zich mee

dat daardoor een belangrijk doel van Organization Development niet wordt gerealiseerd. De

expertrol leidt tot een zekere afhankelijkheid in de organisatie van de kennis van de adviseur

waardoor het leervermogen van de organisatie onbenut blijft en onvoldoende gebruik wordt

gemaakt van eigen kennis en ervaring. Die gedachtegang is goed te volgen. Echter, niet alle
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organisaties beschikken zelf over de nodige kennis en ervaring om ingrijpende veranderingen

te realiseren. Wanneer de hulp van experts wordt ingeroepen en deze experts tevens een proces-

rol hanteren, draagt dat bij aan het verankeren van die kennis en ervaring in een organisatie

zodat deze in de toekomst meer in staat is zelfstandig problemen op te lossen. De waarde van

het kunnen combineren van de verschillende rollen is naar mijn idee gelegen in het feit dat

daarmee aandacht wordt besteed aan inhoud, proces, mensen en politiek. Alle vier deze

onderwerpen verdienen aandacht in ingrijpende veranderingsprocessen.

management van veranderingsprocessen
Management van veranderingsprocessen heeft betrekking op het sturen en begeleiden van

deze processen. Het sturen van veranderingsprocessen is in de literatuur uitgebreid besproken.

In algemene zin gaat het daarbij om het stellen van kaders en zorgen dat die worden geconcre-

tiseerd in de organisatie (Mastenbroek, 1997). Mastenbroek benadrukt in dat verband het

belang van het zoeken naar een balans tussen sturing en zelforganisatie. Daarmee geeft hij

aan dat een zekere mate van autonomie gezond is voor eenheden in organisaties. Boonstra en

Van der Vlist (1996) geven aan dat het sturingsaspect betrekking heeft op het maken van keuzes

voor de aanpak, inrichting, fasering en veranderingsstrategie. Vervolgens gaat het erom

gemaakte keuzes om te zetten in handelen en is er sprake van het effectueren van veranderingen.

Carnall (1999) stelt vier competenties centraal wanneer het gaat om het sturen van veranderingen:

besluiten nemen, coalities vormen, actie ondernemen en vasthouden van momentum en

inzet. Pettigrew en Whipp (1991) distilleren vijf onderling gerelateerde aspecten uit hun onderzoek

naar management van strategische veranderingen: bepalen van omgevingsontwikkelingen,

leidinggeven aan verandering, verbinden van strategische en operationele verandering, aan-

dacht voor mensen en samenhang in de aanpak. Tichy (1983) benadrukt het belang van een

samenhangende aanpak van verandering waarin aandacht is voor technische, politieke en

culturele problemen in organisaties.

Het regelen van veranderingsprocessen betreft het consequent nagaan hoe processen verlopen

en of ingrepen nodig zijn (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Het (kritisch) volgen van het verloop

van veranderingsprocessen krijgt in de literatuur minder aandacht, maar is naar mijn idee

een belangrijk onderdeel van verandermanagement. In de context van verandermanagement

komen diagnostische activiteiten zeker aan bod, maar meestal voorafgaand aan een veranderings-

proces (cf. Carnall, 1999; Cozijnsen & Vrakking, 1995; Harrison, 1994). In dat geval dienen

ze om de koers van de verandering te bepalen en om inzicht te krijgen in onderwerpen die

specifiek aandacht behoeven. In hoofdstuk 1 geef ik al aan dat aandacht voor het procesverloop

van belang is om te bepalen of de uitgezette koers ook wordt gerealiseerd en waar zich 

belemmeringen voordoen. Het gaat er niet alleen om te zorgen dat die koers wordt ingezet

(sturen), het is ook belangrijk om te kijken of die in de loop van het veranderingsproces

wordt behouden (regelen). Dan gaat het er bijvoorbeeld om te bepalen of de organisatie wel

dezelfde kant opgaat als de initiatiefnemer(s) van het veranderingsproces, of er niet te snel of

te langzaam wordt veranderd, of niet meer wordt veranderd dan een organisatie in een bepaalde

periode aankan, en of er individuen en groepen zijn die afhaken of niet goed meekomen.

Het nadenken over dit soort onderwerpen leidt vaak tot interventies. Als er bijvoorbeeld veel
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achterblijvers zijn kunnen change agents of verandermanagers beslissen om na te gaan wat

hiervan de oorzaak is en om in overleg te zoeken naar oplossingen. Blijkt er veel onduidelijk-

heid over de veranderingen bestaan dan kunnen informele lunchbijeenkomsten met kleine

groepen een gelegenheid zijn waar mensen vragen kunnen stellen.

Figuur 2.6 geeft een beeld van de twee aspecten van verandermanagement. Het verloop

van een veranderingsproces in de tijd is weergegeven met twee lijnen. De rechte lijn geeft

strak geplande meer lineair verlopende ontwerpprocessen weer. De kronkelende lijn geeft

meer iteratief verlopende ontwikkelprocessen die gaandeweg nader worden ingevuld en waarin

ruimte is voor tussentijdse bijsturing. De gestippelde lijnen geven aan dat bij ontwikkel-

processen het verloop en einddoel minder vaststaand zijn en daardoor kunnen variëren.

Figuur 2.6  Twee aspecten van verandermanagement

Het onderscheid tussen sturen en regelen maakt vooral duidelijk wat verandermanagement

inhoudt. Beschrijvingen van manieren om deze managementtaak in te vullen leidt tot indelingen

van veranderingsstrategieën die aangeven hoe verandering wordt gerealiseerd door verander-

managers. In de literatuur zijn de strategieën voor het realiseren van verandering uitgebreid

beschreven. Bekend is het onderscheid in rationeel-empirische, normatief-reëducatieve en

machts-dwangstrategieën van Chin en Benne (1969). Mastenbroek (1997) voegt daar de

onderhandelingsstrategie aan toe en de Organization Development benadering besteedt veel

aandacht aan de faciliterende strategie (Beer, 1980; French & Bell, 1995). De Caluwé (1997)

baseert zijn indeling van veranderaanpakken op deze strategieën en voegt het zogenaamde

‘witdrukdenken’ toe aan het palet. In deze aanpak staan zelforganisatie en onbeheersbaarheid

van veranderingsprocessen centraal. Het gebruik van veranderingsstrategieën wordt bepaald 

door ideeën over de wat mensen motiveert om te veranderen en door contextuele factoren.

In de praktijk passen verandermanagers vaak verschillende strategieën toe of combinaties

ervan. De vraag wie veranderingen sturen en begeleiden levert de driedeling lijnmanagers,

interne adviseurs, externe adviseurs en combinaties. Het onderscheid tussen managers,
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veranderingsadviseurs en specialistische adviseurs van Huse en Cummings (1985) lijkt hierop.

Wanneer veranderingen worden gerealiseerd zonder inzet van externe adviseurs nemen meestal

leidinggevenden en interne adviseurs het verandermanagement op zich. De top besluit tot

verandering en verdeelt (in overleg) taken in de organisatie. Lijnmanagers worden dan 

verantwoordelijk gesteld voor de concretisering van veranderingen in hun eenheden

(Mastenbroek, 1996). Vaak worden externe adviseurs ingeschakeld om een rol te vervullen in

veranderingsprocessen, bijvoorbeeld wanneer expertise of capaciteit nodig is waarover de

organisatie zelf niet beschikt. Het in paragraaf 2.3 besproken onderscheid in strategen,

invoerders en ontvangers van Kanter et al. (1992) is in dit verband bruikbaar, omdat het wijst

op de specifieke taken die de groepen hebben in een veranderingsproces.

interventies
Het eerste deel van deze paragraaf gaat over interventies in algemene zin. Ik besteed aandacht

aan manieren om interventies in te delen en aan aandachtspunten voor het gebruik van

interventies. In het tweede deel bespreek ik procesinterventies. Dergelijke interventies zijn

specifiek gericht op het volgen en beïnvloeden van het verloop van veranderingsprocessen.

Kiezen en gebruiken van interventies
Interventies zijn geplande ingrepen in situaties die verbetering van het functioneren van een

organisatie als doel hebben (French & Bell, 1995). De hoeveelheid interventies is enorm.

Universiteiten en adviesbureaus hebben talloze tools ontwikkeld om organisatieverandering

te realiseren. Een manier om overzicht te krijgen over de interventies die worden ingezet in

veranderingsprocessen is deze in te delen naar het object ervan. Gerrichhauzen,

Kampermann en Kluytmans (1994) maken een onderscheid in interventies die de mens als

aangrijpingspunt nemen en interventies gericht op integrale (her)inrichting van de organisatie.

Boonstra en Van der Vlist (1996) maken een onderscheid in interventies gericht op de hele

organisatie, interventies gericht op groepen, interventies gericht op individuen en interventies

gericht op het verloop van het veranderingsproces. French en Bell onderscheiden interventies

gericht op de hele organisatie, op teams en groepen, op twee- en drietallen, en op individuen.

Een andere manier om overzicht te krijgen over de grote hoeveelheid interventies is om het

doel ervan als ordening te gebruiken. Dat levert uitgebreide indelingen op van onder meer

diagnostische activiteiten, survey-feedback, opleiding en ontwikkeling van mensen en structurele

interventies (cf. Beer, 1980; French & Bell, 1995).

Interventies verschillen in reikwijdte en in inzet van betrokkenen. Het onderscheid van

vier generaties interventies geeft zicht op het (deel)problemen waaraan wordt gewerkt en wie

oplossingen bedenkt (Weisbord, 1992, p. 4; Wierdsma, 1999, p. 262). Bij eerste generatie

interventies werken deskundigen aan geïsoleerde problemen. Bij tweede generatie interventies

wordt iedereen betrokken bij het oplossen van losstaande problemen. Bij derde generatie

interventies richten deskundigen zich op systeembrede problemen en oplossingen. Bij vierde

generatie interventies wordt met alle betrokkenen gewerkt aan systeembrede verbetering en

verandering. Deze vierde generatie interventies zijn erop gericht om bij zoveel mogelijk mensen

in de organisatie te zorgen voor: (1) herkenning van de noodzaak voor verandering, (2) analyse
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van de bestaande situatie in het licht van een gewenst toekomstbeeld, (3) ontwikkeling van

ideeën voor realisatie van de gewenste situatie, (4) eigenaarschap van de veranderingen en

(5) betrokkenheid bij de realisatie van veranderingen.

Bij het maken van een keuze uit de vele interventies die voor handen zijn en het bepalen

van de volgorde waarin interventies elkaar opvolgen is een gedegen diagnose van problemen

vereist alsmede een visie op de manier om deze aan te pakken. French en Bell (1995, p. 155)

benadrukken dat het gebruiken van interventies niet een kwestie is van ‘even in de gereedschaps-

kist tasten’, een of twee interventies kiezen en aan de slag gaan. In het algemeen is de keuze

van interventies onderdeel van een weloverwogen plan of strategie waarin aandacht is voor

het probleem in de organisatie, voor de doelen van de verandering en de uitkomsten, en voor

de volgorde en timing van verschillende activiteiten (waaronder interventies). Onderstaande

negen aandachtspunten zijn van belang voor een verandermanager om activiteiten goed te

structureren en verandering te bevorderen (ibid., pp. 157-158). Achterliggende gedachte bij deze

aandachtspunten is dat veranderen en leren nauw met elkaar samenhangen (cf. Swieringa &

Wierdsma, 1990).

• zorg ervoor dat de relevante mensen aanwezig zijn wanneer activiteiten plaatsvinden die

zijn bedoeld om verbetering te realiseren

• stel het probleem centraal en laat de activiteiten aansluiten bij de probleemervaring in de

organisatie

• let erop dat het doel van de activiteiten helder is en dat duidelijk is hoe dat doel kan worden bereikt

• geef de activiteiten zodanig vorm dat het goed mogelijk is om de doelen werkelijk te

bereiken en voorkom dat er onrealistische verwachtingen ontstaan

• besteed zowel aandacht aan ervaringsleren als aan conceptueel leren

• schep een klimaat waarin gezamenlijk leren centraal staat en waarin mensen zich op hun

gemak voelen

• zorg dat deelnemers aan de activiteiten niet alleen specifieke problemen leren oplossen

maar ook leren leren

• besteed zowel aandacht aan de taak waaraan een groep werkt als aan de manier waarop

dat gebeurt en aan de groepsprocessen die plaatsvinden

• hanteer een integrale aanpak waarin specifieke activiteiten worden gerelateerd aan het

functioneren van de organisatie als geheel

Beer (1980, p. 217) gaat nader in op het bepalen van de volgorde van interventies en op

het integreren van verschillende interventies tot een samenhangend geheel. Hij noemt daar-

voor de volgende zes ‘vuistregels’:

• een uitgebreide diagnose van de situatie is van groot belang om te bepalen hoe een 

veranderingstraject verder wordt ingericht, voldoende feitenmateriaal en gegevens over de

organisatie en de problematiek zijn nodig om beslissingen te nemen over verdere acties

• interventies moeten elkaar zodanig opvolgen dat ze een logisch geheel vormen en op

elkaar aansluiten, maximaal resultaat wordt bereikt als volgende interventies het effect

van eerdere interventies versterken

• bij het bepalen van de volgorde van interventies is efficiënt gebruik van tijd, energie en

geld van een organisatie belangrijk, voorkom overlap tussen interventies of het onnodig
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deelnemen aan interventies van personen of afdelingen

• de snelheid waarmee interventies elkaar opvolgen moet aansluiten bij de planning van het

veranderingsproces

• interventies moeten in eerste instantie gericht zijn op het verhelpen van acute problemen,

daarna volgen meer ontwikkelingsgerichte interventies, in de praktijk betekent dat meestal

dat interventies gericht op doelen, strategie en structuur voorafgaan aan interventies

gericht op cultuur en op persoonlijk functioneren

• het geheel van elkaar opvolgende interventies moet zodanig zijn gekozen dat disfunctionele

effecten als angst en onzekerheid bij personen worden voorkomen net als ongewilde effecten

op het functioneren de organisatie

Beer (1980) geeft aan dat deze regels niet onafhankelijk van elkaar zijn en dat soms tegen-

strijdigheden kunnen ontstaan. Het geheel overziend blijkt het een complexe opgave om op

een verstandige manier vorm te geven aan de ingrepen in een veranderingsproces die als doel

hebben individuen, groepen en hele organisaties beter te laten functioneren.

Procesinterventies en survey-feedback
Procesinterventies zijn interventies gericht op het goed laten verlopen van veranderingsprocessen.

Boonstra en Van der Vlist (1996) noemen als procesinterventies het ontwikkelen van project-

structuren, het onderhouden van contacten, en het plannen en op elkaar afstemmen van 

veranderingen. Het werken met vragenlijsten kan eveneens een procesinterventie zijn wanneer

het doel is hiermee het verloop van de veranderingen in een organisatie te beïnvloeden (Den

Hertog & Van Sluijs, 1995). In de context van interventies wordt het werken met vragenlijsten

meestal besproken als diagnostische activiteit (Beer, 1980) of als interventie gericht op hele

organisaties (Boonstra & Van der Vlist, 1996; French & Bell, 1995). Dan gaat het om het 

voorafgaand aan een veranderingsproces analyseren van knelpunten, problemen en ook sterke

punten. De uitkomsten van de vragenlijst kunnen vervolgens werken als ‘katalysator’ voor de

start van een veranderingsproces. Een variant op deze toepassing is om tijdens een veranderings-

proces een vragenlijst te gebruiken. In dat geval is er werkelijk sprake van een procesinterventie.

In paragraaf 4.9 ga ik nader in op het werken met de vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’.

Tevens komt daar aan bod hoe in deze studie een vragenlijst als procesinterventie wordt

ingezet, gericht op de hele organisatie, met als inzet een positieve bijdrage te leveren aan

het verdere verloop van veranderingsprocessen. Hier zet ik kort het principe van survey-

feedback uiteen om een beeld te geven van de ideeën achter deze interventie.

De twee centrale elementen in een survey-feedbackproces zijn gegevensverzameling met

een vragenlijst en terugkoppeling van de resultaten naar betrokkenen (cf. French & Bell,

1995). Kuhnert (1993) voegt daaraan toe dat het expliciete doel van de terugkoppeling is dat

betrokken zelf actie ondernemen om verbetering van gesignaleerde problemen te realiseren

(cf. Miles, Hornstein, Callahan, Calder, & Schiavo, 1969). Met name het idee van gezamenlijke

actie onderscheidt survey-feedback van ‘gewone’ surveys in organisaties die het verzamelen

van informatie (voor een opdrachtgever of beperkte groep) als belangrijkste doel hebben

(Edwards, Thomas, Rosenfeld, & Booth-Kewley, 1997; Fowler, 1984). In feite is de hele
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inrichting van het survey-feedbackproces gericht op het mobiliseren van (alle) betrokkenen

om aan de slag te gaan met verbetering van gesignaleerde problemen. Middels de survey worden

gegevens verzameld over het functioneren van een organisatie. Terugkoppeling van deze

gegevens kan bij betrokkenen leiden tot herkenning, tot ontkenning en tot onderzoek naar

de achtergrond ervan (Miles et al., 1969). De uitkomsten van de survey vormen aanleiding

voor het verbeteren of veranderen van geselecteerde aspecten. Belangrijke voorwaarden om

aan de slag te gaan zijn dat betrokken de uitkomsten als valide erkennen, verantwoordelijkheid

nemen voor hun aandeel in de gesignaleerde problemen en zich committeren aan het oplossen

ervan (Neff, 1965). Een survey-feedbackproces verloopt in een aantal stappen. Eerst wordt

een gehele organisatie betrokken bij de gegevensverzameling. Dan vindt terugkoppeling

plaats, vaak eerst naar leidinggevenden. Zij gaan vervolgens met de gegevens aan de slag in

hun afdelingen of teams. Daar wordt nagedacht over oplossingen voor de gesignaleerde problemen

en te ondernemen acties.

Het uitvoeren van een survey-feedback in de praktijk is niet eenvoudig. Bij de inrichting

van het survey-feedbackproces is gelijktijdig aandacht nodig voor beide elementen van de

interventie. Niet voor niets spreekt Kuhnert (1993, p. 459) van ‘the art and science of survey-

feedback’. Het opzetten van een survey vereist specialistische (wetenschappelijke) kennis.

Evengoed is het een kunst om de feedbackmogelijkheden van een vragenlijstonderzoek optimaal

te benutten. Beide zijn relevant als het gaat om het voldoen aan de eerste voorwaarde voor

actie: betrokkenen accepteren de uitkomsten als valide. Dat vereist niet alleen eenduidige

vragen in vragenlijst en helderheid over betekenis van uitkomsten, maar ook techniek om

bijvoorbeeld minder positieve uitkomsten bespreekbaar te maken. Het beheersen van feedback-

technieken draagt er ook aan bij dat betrokkenen hun aandeel in problemen onderkennen en

zich committeren aan oplossingen. Een essentieel onderdeel van het feedbackproces is dat

betrokkenen eigenaar worden en blijven van de uitkomsten.

Een case van Beer (1980, pp. 125-126) illustreert dat dat lastig is. In die case wordt

onvoldoende aandacht gegeven aan het betrekken van leidinggevenden bij de survey-feedback

methode en aan het duidelijk maken van hun rol. Op de feedbackbijeenkomsten in de afdelingen

van de organisatie spelen de adviseurs daardoor een voortrekkersrol. Zij presenteren en

interpreteren de gegevens waardoor de leidinggevenden en hun medewerkers de gerapporteerde

gegevens niet als van henzelf en niet geldend voor hun organisatie beschouwen. Voor het slagen

van survey-feedback stelt Beer dat eigenaarschap van de data essentieel is. Tevens is het nodig

om de methode als integraal onderdeel van een veranderingsproces te laten gelden en niet als

een apart project. Daarnaast vindt hij een korte tijdsspanne tussen het verzamelen van de

gegevens en de terugkoppeling van belang, alsmede een goede ondersteunende structuur bij

de terugkoppeling en follow-up daarna.

Nadler (1977) noemt acht criteria voor effectieve presentatie van gegevens. Uitkomsten

van een survey moeten voor de groep waaraan wordt teruggekoppeld relevant, begrijpelijk,

beschrijvend, verifieerbaar, overzichtelijk, treffend, vergelijkbaar en onvolledig zijn (pp. 147-148).

Een feedbackbijeenkomst wordt een succes wanneer ten minste enkele van de volgende

kenmerken aanwezig zijn (pp. 156-158):

• motivatie om met de uitkomsten te werken, mensen moeten het idee hebben dat het zinvol

is om met de uitkomsten aan de slag te gaan en dat dat positieve resultaten oplevert
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• vaardigheid in het gebruiken van de uitkomsten, bijvoorbeeld doordat iemand ervaring

heeft met het begrijpen en interpreteren van de uitkomsten

• structurering van de bijeenkomst, aan de hand van een agenda, vragen of een aanpak om

de uitkomsten te bespreken

• juiste deelnemers, een zinvolle groep bestaat uit mensen met gemeenschappelijke problemen

die baat hebben bij het samen uitwerken van oplossingen

• voldoende bevoegdheden, voor de groep is van belang te weten waarover deze zelf kan

beslissen of adviseren en waarover niet

• procesbegeleiding, ondersteuning bij samenwerking om te zorgen dat op zinvolle wijze

aan vraagstukken wordt gewerkt

Onderzoek naar de effectiviteit van de survey-feedback methode laat zien dat deze positieve

resultaten kan boeken. Een groots opgezet longitudinaal onderzoek naar het gebruik van

technieken om verandering te realiseren laat zien dat survey-feedback betere resultaten boekt dan

drie andere interventies (Bowers, 1973). Echter, onderzoeken naar de effecten van interventies

leveren over het algemeen gemengde resultaten (Beer & Walton, 1987). Een voorbeeld daarvan

is de conclusie uit het onderzoek van Born en Mathieu (1996). Zij vonden dat teams van leiding-

gevenden die feedback gebruikten een jaar later verbetering hadden geboekt op supervisie,

communicatie en arbeidsklimaat dan teams waarvan de leidinggevende de feedback ook had

ontvangen maar verder niet had gebruikt. Deze bevinding illustreert nogmaals dat het goed

gebruiken van survey-feedback als interventie om verbetering te realiseren ingewikkeld is.

Het alleen terugkoppelen van resultaten blijkt niet voldoende. Het is ook nodig dat mensen

die feedback ontvangen daar vervolgens mee aan de slag gaan.

Procesinterventies als het ontwikkelen van projectstructuren, het plannen van veranderingen

en op het zorgen voor onderlinge afstemming van veranderingen hebben te maken met de

inrichting van een veranderingsproces. Bij projectstructuren of projectorganisaties gaat het

om het creëren van een ‘systeem’ los van de bestaande organisatie. Er wordt bijvoorbeeld een

aantal mensen gevraagd om in een stuurgroep, werkgroep of klankbordgroep zitting te

nemen. Deze groepen krijgen een eigen opdracht en geven vorm aan een verandering door

aansturing, uitwerking en toetsing van werkzaamheden die nodig zijn om die verandering te

realiseren (Wijnen, Renes, & Storm, 1984). Meer algemeen gesteld gaat het hier om de vraag

hoe sturing wordt gegeven aan een veranderingsproces en hoe het verloop van dat proces in

de gaten wordt gehouden. Bij het plannen en op elkaar afstemmen van veranderingen of

onderdelen van een veranderingsproces biedt een tactisch stappenplan ondersteuning.

Stappen zijn bijvoorbeeld het zorgvuldig voorbereiden van een presentatie over de veranderingen,

het opstellen en laten drukken van informatie, het informeren van leidinggevenden, het

opstellen van een adviesaanvraag voor de ondernemingsraad en het uitnodigen van het personeel

voor informatiebijeenkomsten. De volgorde waarin veranderingen bekend worden gemaakt

aan verschillende groepen in de organisatie verdient ook aandacht in het stappenplan, net als

het plannen van de activiteiten in de invoeringsfase.

Goede informatievoorziening en communicatie spelen een cruciale rol in veranderings-

processen (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Voor de mensen die sturing en invulling geven

aan een verandering is het essentieel om te weten welke ideeën er binnen de organisatie
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bestaan over het proces en waar problemen spelen. Op basis daarvan kan worden bepaald of

interventies effect hebben, dan wel nodig zijn of dat bijstelling van de aanpak wenselijk is.

Andersom is het voor alle betrokkenen relevant om gedurende een veranderingsproces op de

hoogte te worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen, om van gedachten te kunnen

wisselen over de veranderingen en om te weten hoe het proces verloopt.

tot slot
In dit hoofdstuk is het algemene theoretisch kader voor deze studie uiteengezet. Dat kader

bestaat uit een combinatie van organisatiekundige en veranderkundige inzichten.

Organisaties zie ik als integrale open systemen en als politieke systemen. Dat betekent dat

aandacht uitgaat naar de wisselwerking tussen organisatie en omgeving, naar samenhangende

aspectsystemen van organisaties en naar groepen en individuen die eigen belangen hebben en

nastreven. In deze studie staan geplande veranderingen centraal die ingrijpende consequenties

hebben voor alle aspecten van een organisatie. Ik richt mij vooral op de procesmatige kant van

veranderen. Dat betekent dat aandacht uitgaat naar de aanpak en inrichting van veranderings-

processen, naar de fasering, naar rollen van verschillende groepen betrokkenen, naar proces-

management en naar interventies.
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inleiding
Dit hoofdstuk gaat over belemmeringen en succesfactoren bij verandering. In hoofdstuk 1 is

besproken dat meervoudig kijken naar organiseren en veranderen een toegevoegde waarde

heeft, dat het van belang is om oog te hebben voor perspectieven van verschillende betrokkenen

en dat het procesmatige karakter van veranderingsprocessen speciale aandacht behoeft.

Vanuit deze achtergrond bespreek ik literatuur die aangeeft waarom veranderen lastig is en

wat belangrijk is om veranderingsprocessen goed te laten verlopen. Bij het zoeken naar relevante

literatuur is op voorhand geen keuze gemaakt voor een bepaalde theoretische stroming of

academische discipline. De belangrijkste reden voor deze aanpak is dat ik denk dat ook op

dit punt meervoudig kijken een toegevoegde waarde heeft. Sociaal-wetenschappers met

diverse achtergronden houden zich bezig met verandering in organisaties. Door het samen-

brengen van verschillende inzichten en perspectieven die betrekking hebben op het centrale

vraagstuk van deze studie ontstaat een uitgebreid overzicht van belemmerende factoren en

succesfactoren bij verandering. Bij het ordenen van die factoren hanteer ik het onderscheid

dat in het voorgaande hoofdstuk is besproken. Belemmeringen en succesfactoren deel ik in

bij aspecten van een organisatie of bij aspecten die betrekking hebben op de aanpak en

inrichting van een veranderingsproces.

In paragraaf 3.2 ga ik in op inventarisaties van belemmeringen en succesfactoren door

anderen en op de manier waarop ik zelf in dit hoofdstuk tot een inventarisatie kom.

Paragraaf 3.3 bevat een uitwerking van de belemmerende en bevorderende factoren die

betrekking hebben op aspecten van organisaties. Paragraaf 3.4 bevat een uitwerking van de

belemmerende en bevorderende factoren die betrekking hebben op veranderingsprocessen.

In paragraaf 3.5 presenteer ik een geïntegreerd model, ga ik in op de relaties tussen de factoren

en licht ik toe wat ik versta onder het begrip ‘veranderingsvermogen van organisaties’.

inventariseren van belemmeringen en 
succesfactoren
Inventarisaties van belemmeringen en succesfactoren bij verandering zijn meestal gebaseerd op

onderzoek naar het verloop van veranderingsprocessen in organisaties. Om overzicht te verkrijgen

over de vele belemmeringen en succesfactoren die in de literatuur worden genoemd, zijn

verschillende ordeningen mogelijk. In het eerste deel van deze paragraaf bespreek ik een aantal

inventarisaties van anderen en de wijze waarop zij gevonden belemmeringen en succesfactoren

ordenen. In het tweede deel van deze paragraaf bespreek ik het plan voor mijn eigen inventarisatie

en ordening.
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Inventarisaties van anderen
Voorafgaand aan het maken van een eigen inventarisatie van belemmeringen en succesfactoren

bij verandering is gezocht naar inventarisaties van anderen. Er is veel literatuur beschikbaar

over belemmeringen en succesfactoren. Auteurs bespreken veelal knelpunten in het functioneren

van een organisatie, dan wel problemen die optreden tijdens een veranderingsproces. Deze

bevindingen komen in de volgende twee paragrafen aan de orde. Echter, een overzichtsartikel

is mij niet bekend en systematische inventarisaties worden weinig verricht. De zes inventarisaties

die ik heb gevonden zijn meestal gebaseerd op casestudies en eindigen met een uitgebreid

overzicht van problemen en aandachtspunten voor succes. Twee bekende inventarisaties van

belemmeringen en succesfactoren zijn gebaseerd op onderzoek en ervaring met veranderings-

processen in Nederlandse organisaties. Vier andere opsommingen zijn gebaseerd op onder-

zoek en praktijkervaring in Amerikaanse en Engelse organisaties. Tabel 3.1 geeft een overzicht

van deze inventarisaties en de gehanteerde ordening.

Boonstra en Steensma (1996, p. 297) geven aan dat belemmeringen bij verandering voortkomen

uit de organisatie, uit de bestaande machtsverdeling en uit de aanpak van een veranderings
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Auteur(s) Belemmeringen Succesfactoren Geordend naar

Boonstra en Onvermogen om zich nieuwe werkwijzen voor te stellen Heldere strategische koers Organisatie
Steensma Sterke taakdeling Integrale vernieuwing Bestaande machtsverdeling
(1996) Cultuurverschillen en spanning tussen afdelingen Gedeelde probleemervaring Aanpak van veranderingen

Conflicterende strategische prioriteiten Actieve opstelling van topmanagement
Slecht functionerend topmanagement Specifieke aandacht voor middenkader
Top-down managementstijl met slechte communicatie Duidelijkheid over doelen en aanpak van de verandering
Geen integrale visie op veranderen Ontwerpen én ontwikkelen
Onderschatten of niet kunnen hanteren van machts- Bespreekbaar maken van barrières voor verandering
processen en belangentegenstellingen Aandacht voor machtsprocessen en weerstand
Onvoldoende aandacht voor opbouwen gezamenlijke Communicatie en informatie
veranderingbasis Realiseren van betrokkenheid

Op gang brengen van leerprocessen
Stapsgewijze en iteratieve aanpak
Opleiding en gedragsverandering
Ondersteunende technologie
Ondersteunende personeelsinstrumenten
Effectief verandermanagement

Wissema, Voorafgaand aan veranderingen Voorafgaand aan veranderingen Situatie voorafgaand aan
Messer en Geen vertrouwen in leiding Vertrouwen in leiding veranderingen
Wijers (1991) Slechte onderlinge contacten Goede onderlinge contacten Situatie tijdens veranderingen

Onduidelijke organisatiedoelen Duidelijke organisatiedoelstellingen
Onduidelijke en defensieve organisatiestrategie Goed gecommuniceerde en offensieve organisatiestrategie
Zwakke cultuur of cultuurbreuken Herkenbare en homogene cultuur
Ondoorzichtige structuur Eenvoudige structuur
Leeftijd en omvang van de organisatie Zelfstandige of decentrale organisatie
Slechte resultaten Jonge en kleine organisatie

Goede resultaten
Tijdens veranderingen Tijdens veranderingen
Geen tijd om te wennen Zekere maar beperkte gewenningstijd
Gebrekkige voorbereiding Goede technische voorbereiding
Slechte informatie Goede communicatie en informatie
Geen inbreng van medewerkers mogelijk Bijsturing tijdens het proces mogelijk
Meerdere veranderingen tegelijk Één ingrijpend proces tegelijk
Onzekerheid over ontslagen Geen gedwongen ontslagen
Onzekerheid over reden tot verandering Duidelijke veranderdoelen



Tabel 3.1  Inventarisaties van belemmeringen en succesfactoren 

proces. Deze indeling komt overeen met de indeling die Boonstra (1991) maakt in zijn proef-

schrift. Daar concludeert hij op basis van twee omvangrijke onderzoeken naar integrale

organisatieontwikkeling dat belemmeringen voortkomen uit arbeidsdeling, het politieke

systeem in organisaties en het veranderingsproces zelf. Boonstra en Steensma signaleren

negen belangrijke belemmeringen in vijf uitgebreide casebeschrijvingen. Aan de hand daarvan

formuleren zij zeventien succesvoorwaarden. Belangrijk hierbij is de notie dat aan deze voor-

waarden niet op voorhand hoeft te worden voldaan. Het gaat erom dat tijdens het veranderings-

Auteur(s) Belemmeringen Succesfactoren Geordend naar

Kotter (1996) Zelfgenoegzaamheid Voorbereiden (defrost status quo) Achtereenvolgens te 
Geen krachtige voortrekkers Besef dat verandering noodzakelijk is doorlopen stappen
De kracht van visie onderschatten Krachtige voortrekkers
Onvoldoende communicatie van de visie Richtinggevende visie en heldere aanpak
Geen aanpak van belemmeringen Communiceren van de visie op verandering
Geen korte termijn successen Veranderen (introduce new practices)
Te vroeg juichen Belemmeringen overwinnen
Veranderingen niet verankeren in cultuur Korte termijn successen boeken

Verandering belonen en voortzetten
Verankeren (ground changes)
Verandering verankeren in cultuur

Kanter et al. Niet expliciet opgesomd Analyse van de organisatie en de noodzaak tot veranderen Voorbereiden en invoeren 
(1992) Gemeenschappelijke visie en richting van veranderingen

Afscheid nemen van het verleden
Besef dat verandering noodzakelijk is
Een sterke leider
Steun van invloedrijke betrokkenen
Een uitgewerkt implementatieplan
Invoering wordt ondersteund
Eerlijke communicatie en het betrekken van mensen
Bevestigen en verankeren van verandering

Beer et al. Verkeerde start: veranderingsprogramma’s Starten bij veranderen organisationele context waarin mensen Achtereenvolgens te 
(1990b) beginnen bij gedrag en attitudes van personen hun werk doen doorlopen stappen en 

De stappen specifieke taken van top
Betrokkenheid door gezamenlijke diagnose van problemen
Gemeenschappelijke visie ontwikkelen op vereisten sterke organisatie
Consensus over visie en bekwame uitvoering
Invoering van verandering in hele organisatie zonder druk van bovenaf
Verandering verankeren in systemen en structuren
Problemen signaleren en aanpak bijstellen
Het topmanagement
Creëert een markt voor verandering
Gebruikt successen als voorbeeld voor anderen
Stimuleert ontwikkeling van leiderschap

Pettigrew Niet expliciet genoemd Goede en samenhangende visie Geen indeling, gaat 
et al. (1992) Invloedrijke voortrekkers vooral om samenhang 

Druk om te veranderen uit de omgeving tussen factoren
Veranderingsgezinde cultuur
Goede relaties tussen betrokkenen
Samenwerking tussen betrokkenen
Eenvoudige en heldere veranderdoelen
Aansluiting van algemene en specifieke veranderdoelen 
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proces wordt gepoogd deze voorwaarden te realiseren om zo het veranderingsvermogen van

de organisatie blijvend te vergroten.

Wissema, Messer en Wijers (1991) bespreken een onderzoek naar de wijze van veranderen

bij zeven organisaties. In dat onderzoek gaat het om het doorlichten van het management van

veranderingsprocessen en de manier waarop dit op de medewerkers overkomt. Zij onderscheiden

factoren die veranderingsbereidheid beïnvloeden in de uitgangssituatie en tijdens het

veranderingsproces. In totaal noemen zij zeventien factoren die in positieve zin bijdragen

aan een hoog en in negatieve zin aan een laag veranderingspotentieel.

Kotter (1996) noemt acht veelgemaakte fouten in veranderingsprocessen, gebaseerd op

zijn analyse van tientallen veranderingsprocessen. Gevolgen van deze fouten zijn dat nieuwe

strategieën niet goed worden ingevoerd, dat acquisities niet de gewenste synergie opleveren,

dat herontwerpprocessen te lang duren en te kostbaar zijn, dat reorganisaties niet leiden tot

kostenbeheersing en dat kwaliteitsprogramma’s niet de gewenste resultaten opleveren (p. 16).

Het omzetten van de acht fouten levert acht stappen voor het succesvol realiseren van ingrijpende

veranderingen. De termen defrost status quo (stap 1-4), introduce new practices (stap 5-7) en

ground changes (stap 8) geven aan dat Kotter refereert aan de drie stadia van Lewin (zie § 2.7)

bij het doorlopen van zijn stapsgewijze veranderaanpak.

Kanter et al. (1992) richten zich met hun tien geboden vooral op de invoering van veranderingen.

Zij geven aan dat de ordening van hen is, maar dat de geboden zelf bekend zijn en afkomstig

uit diverse bronnen. Belangrijk is dat zij aangeven dat de verschillende changemakers deze

geboden op hun eigen manier invullen (p. 385) en dat het nodig is aandacht en begrip te

hebben voor verschillende perspectieven. Pas wanneer betrokkenen met elkaar op één lijn

zitten, is het zinvol de tien geboden te gaan evalueren (pp. 386-387). Immers, als blijkt dat

diverse groepen in een organisatie sterk verschillende ideeën hebben over de noodzaak tot

verandering (of het ontbreken daarvan) is het verstandig om eerst energie te steken in het

gemeenschappelijk maken van de problematiek. Kanter et al. stellen namelijk dat verandering

weinig kans van slagen heeft als mensen in organisaties daar niet gezamenlijk aan bijdragen.

Beer et al. (1990a; 1990b) concluderen op basis van een langdurig onderzoek bij zes grote

ondernemingen dat veranderingsprogramma’s niet tot verandering leiden. De reden hiervoor

is volgens hen dat de achterliggende theorie niet deugt. Het startpunt van veranderings-

programma’s ligt bij de kennis en attitudes van individuen. Verandering daarvan moet leiden

tot verandering in gedrag en uiteindelijk tot verandering van een organisatie. Beer et al. stellen

dat een veranderingsproces precies andersom verloopt. Gedrag van individuen wordt in

belangrijke mate bepaald door hun rol in een organisatie. Verandering van de organisationele

context leidt tot nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en relaties. Verder gaan Beer et al.

vooral in op succesfactoren, c.q. zes stappen voor effectieve verandering, aangevuld met aan-

bevelingen voor het topmanagement.

Pettigrew et al. (1992) concluderen op basis van een grootschalig longitudinaal onderzoek

bij instellingen van de Engelse gezondheidzorg dat er acht factoren zijn die een belangrijke rol

spelen in de mate waarin organisaties ontvankelijk zijn voor verandering. Zij spreken over

‘contexten’ in plaats van over ‘organisaties’ aangezien het onderzoek zich richt op strategische

verandering en daarom de externe omgeving van de instellingen ook uitgebreid aandacht krijgt.
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Pettigrew et al. stellen dat de deze acht factoren elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken,

en dat de dynamiek van een veranderingsproces erg belangrijk is. Gedurende veranderings-

processen vindt beweging plaats binnen en tussen organisaties en doen zich positieve en

negatieve ontwikkelingen voor. Daarom is voortdurende aandacht nodig voor deze beweging

en voor het verloop van veranderingsprocessen.

Opvallend is dat de inventarisaties veel overeenkomsten bevatten. Auteurs met diverse

achtergronden komen op basis van onderzoek en praktijkervaring tot opsommingen die voor

een belangrijk deel vergelijkbaar zijn. Alle auteurs geven bijvoorbeeld aan dat bij verandering

een duidelijke visie en duidelijke doelen belangrijk zijn om een proces goed te laten verlopen.

Ook veelgenoemd is gemeenschappelijkheid en gezamenlijk werken aan veranderingen.

De tabel bevat naar mijn idee geen belemmeringen en succesfactoren die strijdig zijn met

elkaar. In dit hoofdstuk neem ik genoemde belemmeringen en succesfactoren op in mijn

eigen inventarisatie en vul ik die aan met inzichten van andere auteurs.

Tevens valt op dat de auteurs op verschillende manieren ordening aanbrengen in de

opsommingen van belemmeringen en succesfactoren. Boonstra en Steensma (1996) maken

vooraf een indeling naar organisatie, macht en veranderaanpak, maar komen hier niet meer

op terug bij de bespreking van de factoren. Wissema et al. (1991) hanteren een tweedeling.

De factoren die zij binnen die tweedeling onderscheiden worden niet gekoppeld aan een model

van organiseren en veranderen, hoewel hier goede mogelijkheden voor zijn. Kotter (1996)

ordent zijn factoren naar fasering van een veranderingsproces. Kanter et al. (1992) brengen

geen ordening aan. Hun tien geboden hebben zoals gezegd vooral betrekking op de invoering

van veranderingen. Beer et al. (1990a; 1990b) onderscheiden een aantal stappen om achter-

eenvolgens te doorlopen en besteden specifiek aandacht aan de rol van het topmanagement

in veranderingsprocessen. Pettigrew et al. (1992) brengen geen ordening aan in de factoren

die zij onderscheiden, maar benadrukken vooral hun onderlinge samenhang.

Mijn inventarisatie
Het overzicht van belemmeringen en succesfactoren werk ik uit en vul ik aan in een eigen

inventarisatie. Deze biedt een kader voor het begrijpen van de casestudies en vormt de basis

voor het maken van een vragenlijst (zie hoofdstuk 4). Middels literatuuronderzoek maak ik

een uitgebreid overzicht van problemen in veranderende organisaties en van factoren die het

verloop van veranderingsprocessen bevorderen. Tabel 3.1 is daarvan een eerste aanzet. In het

overzicht breng ik verschillende invalshoeken bijeen. Criterium voor opname van een bron in

het overzicht is dat inzicht wordt verkregen in wat veranderen lastig maakt of wat bijdraagt

aan verandering. Theoretische analyses komen aan bod, maar ik richt mij vooral op verslagen

van onderzoek naar veranderingsprocessen in de praktijk.

Vervolgens breng ik een ordening aan in de bevindingen uit het literatuuronderzoek.

De ordening van belemmeringen en succesfactoren bij verandering die ik hier hanteer is gebaseerd

op de visie op organiseren en veranderen, zoals besproken in hoofdstuk 2. Het indelen van

belemmeringen en succesfactoren naar aspecten van een organisatie en aspecten van een

veranderingsproces komt overeen met de manier waarop Boonstra en Steensma (1996) en

Wissema et al. (1991) deze indelen. De verdere uitwerking van deze tweedeling bestaat uit een

variant op de Leidse Octaëder – aangevuld met een politiek aspect (onderlinge verhoudingen) –
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en uit centrale thema’s die te maken hebben met de aanpak en inrichting van veranderings-

processen.

Bij het analyseren van een organisatie worden zes onderling samenhangende aspecten

onderscheiden die in wisselwerking staan met een veranderende omgeving. Deze zijn: organisatie-

doelen en -strategie, structuur, cultuur, technologie, werk, en onderlinge verhoudingen.

Figuur 3.1 geeft deze aspecten weer. De zes aspecten uit deze figuur worden in dit hoofdstuk

gebruikt om belemmeringen en succesfactoren te ordenen die te maken hebben met organiseren.

Nadere uitwerking van de figuur volgt in paragraaf 3.3.

Figuur 3.1  Samenhangende aspecten van een organisatie in wisselwerking met een veranderende

omgeving

Bij het analyseren van een veranderingsproces worden tien onderling samenhangende

aspecten onderscheiden. Deze zijn: veranderdoelen en -aanpak, technologie, spanningen,

informatievoorziening, tijdsverloop, creëren van betrokkenheid, verandermanagers, leiding-

gevenden, verwachting uitkomst, en steun en inzet. Figuur 3.2 geeft deze aspecten weer. De tien

aspecten uit deze figuur worden in dit hoofdstuk gebruikt om belemmeringen en succesfactoren

te ordenen die te maken hebben met veranderen. Nadere uitwerking van de figuur volgt in

paragraaf 3.4.

54

Structuur

Organisatiedoelen

en -strategie

Technologie

Cultuur en

leidinggevenden

Werk

Onderlinge

verhoudingen

Veranderende omgeving



Figuur 3.2  Samenhangende aspecten van een veranderingsproces

belemmeringen en succesfactoren in de 
organisatie
Deze paragraaf gaat over belemmeringen en succesfactoren die betrekking hebben op aspecten

van een organisatie. De zes aspecten die worden onderscheiden in figuur 3.1 licht ik telkens

kort toe om vervolgens aan te geven hoe zij in de literatuur in verband worden gebracht met

belemmeringen en succesfactoren bij verandering. De wisselwerking of uitwisselingsrelatie

tussen organisaties en hun omgeving staat niet centraal in dit onderzoek. Bij onderzoeken

van veranderingen in organisaties wordt vooral een intern perspectief gehanteerd. Mijn vragen

richten zich op de processen die binnen een organisatie spelen. Om die reden wordt de ver-

anderende omgeving hier niet apart uitgewerkt. Wel komt die omgeving aan de orde in de

uitwerking van het eerste aspect van het organisatiemodel: doelen en strategie. Daarin is

immers een belangrijk element van de wisselwerking te herkennen: in de doelen van een

organisatie ligt besloten wat zij wil toevoegen of bijdragen aan de omgeving en bij strategie

komt aan bod hoe een organisatie reageert op ontwikkelingen en gebeurtenissen in die

omgeving.

Organisatiedoelen en -strategie
Het aspect organisatiedoelen en -strategie staat niet zonder reden bovenaan in figuur 3.1.

De doelen van een organisatie vormen haar bestaansrecht en geven aan wat zij wil bijdragen

aan haar omgeving. In die bijdrage zit een economisch element in de zin van de producten

of diensten die een organisatie levert en een maatschappelijke element dat te maken heeft

met de aard van die producten of diensten. Een voorbeeld hiervan is de doelstelling van de

rijksbehandelinrichting, een van de cases in dit onderzoek. Eenvoudig gezien is de dienst die

deze inrichting levert het opsluiten en behandelen van jonge delinquenten. De keuze van de

inrichting om niet alleen aan beheersing te doen maar ook aan behandeling laat het maat-

schappelijke element zien: het gaat de inrichting er om de jongeren zodanig te behandelen

dat zij bij hun terugkeer in de samenleving in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen en een

bestaan op te bouwen waarin de kans op recidive is verminderd. Economisch gezien is
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behandeling duurder dan beheersing (in ieder geval op korte termijn). Het maatschappelijk

perspectief verklaart waarom de inrichting kiest voor behandeling.

Bij strategie gaat het om de wijze waarop een organisatie haar doelen wil realiseren.

Bracker (1980) somt zeventien definities op van het begrip strategie. Centrale elementen in

deze definities zijn de relatie tussen organisatiestrategie en de omgeving van organisaties en de

relatie tussen strategie en de doelen van een organisatie. Wanneer het gaat om het bepalen

van een strategie zijn ‘beslissingen’ en ‘keuzen’ kernbegrippen. Bij strategische beslissingen

gaat het om beslissingen over de wijze waarop organisatiedoelen kunnen worden gerealiseerd

door het inzetten van mensen en middelen, rekening houdend met eisen vanuit de omgeving

(Steensma et al., 1996, p. 32). Keuzes betreffen in dit verband de vraag of moet worden ingespeeld

op ontwikkelingen in de omgeving en als dat gebeurt het bepalen van de wijze waarop actie

plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is zichtbaar in de case van een stichting die zorg aanbiedt

aan verstandelijk gehandicapten. Politiek-economische ontwikkelingen doen deze stichting

in 1995 ontstaan uit een fusie. Die fusie wordt mede gestart om in de toekomst voort te kunnen

bestaan, omdat overheid en verzekeraars alleen stichtingen van een bepaalde omvang zullen

blijven financieren. Daarnaast wordt de maatschappelijke trend van individualisering over-

genomen in zorginstellingen. Het traditioneel aanbieden van bepaalde vormen van zorg

maakt plaats voor het centraal stellen van de zorgvraag van cliënten.

In de literatuur is uitvoerig beschreven dat doelen en strategie relevant zijn voor een

organisatie. Met name strategievorming en strategische beslissingen zijn twee onderwerpen

die volop in de belangstelling staan van wetenschappers en organisatie-adviseurs. Diverse

auteurs stellen dat de organisatiedoelen duidelijk moeten zijn voor leden van een organisatie

en dat overeenstemming over die doelen belangrijk is (e.g., Boonstra & Steensma, 1996;

Burke, 1987; Wissema et al., 1991). De doelen van een organisatie geven richting aan de

prestaties van mensen in een organisatie (Daft, 1998). Overeenstemming over de doelen van

de organisatie bevordert de motivatie om zich er gezamenlijk voor in te zetten. Voor strategie

geldt hetzelfde. Bovendien draagt een flexibele strategie bij aan het vermogen van een organisatie

zich aan te passen aan ontwikkelingen in de omgeving. Voorwaarde daarvoor is dat een

organisatie ook actief ontwikkelingen in de omgeving volgt (Quinn & Rohrbaugh, 1983). In een

context van verandering is het van belang om te kijken in hoeverre organisatieleden op de

hoogte zijn van de doelen en strategie van het bedrijf of de instelling waar zij werken, omdat

hier een schakel ligt naar de legitimiteit van een verandering. Organisatieverandering is

nodig wanneer organisatie en omgeving onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Vaak is er

dan sprake van spanning tussen de doelen en strategie van een organisatie en de omgeving.

Hoe beter mensen in een organisatie op de hoogte zijn van de doelen en strategie, hoe beter

kan worden uitgelegd waarom verandering nodig is als deze niet meer aansluiten bij

ontwikkelingen in de omgeving. Boonstra en Steensma spreken in dat verband van een

externe noodzaak. Bij de bespreking van veranderdoelen en -aanpak in paragraaf 3.4 kom ik

hierop terug.
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Structuur
Bij structuur gaat het primair om de interne differentiatie en onderlinge relaties tussen organisatie-

eenheden, zoals vastgelegd in een organisatieontwerp. Het transformatieproces van input

naar output vindt plaats binnen de organisatiestructuur. De formele taakverdeling is vastgelegd

in de organisatiestructuur evenals processen van controle, coördinatie, besluitvorming,

communicatie en overleg. De bekende typologie van Mintzberg (1979) is bruikbaar om

organisatiestructuren te analyseren. In deze typologie is de relatie tussen organisatiestructuur

en meer of minder veranderende omgevingen uitgewerkt in vijf configuraties. Burns en

Stalker (1961) maakten eerder een onderscheid tussen mechanische en organische structuren.

Een mechanische structuur is rigide en wordt gekenmerkt door een hoge mate van taak-

specialisatie, strakke definities van taken en bevoegdheden en hiërarchische controlemechanismen

en communicatiestromen. Een organische structuur is flexibel en heeft tegenovergestelde

kenmerken. Bij deze auteurs gaat het in feite om het schetsen van de verschillende vormen

waarin taakverdeling, controle, coördinatie, besluitvorming, communicatie en overleg voor-

komen in organisaties. Kuipers en Van Amelsvoort (1990) bespreken organisatieontwerp

vanuit sociotechnisch perspectief en geven uitgebreid aan wat de nadelen zijn van functionele

en bureaucratisch ingerichte organisaties. Zij zien het principe van minimale arbeidsdeling

als basis voor een goed organisatieontwerp.

Hoewel de contingentietheorie ons inmiddels heeft geleerd dat er geen beste manier van

organiseren is (Lawrence & Lorsch, 1967), lijkt het erop dat in veranderingsprocessen bepaalde

manieren van organiseren meer problemen met zich meebrengen dan andere. Veel auteurs

geven aan dat kenmerken van functionele en bureaucratisch ingerichte organisaties verandering

bemoeilijken of zelfs blokkeren (e.g., Boonstra, 1991; Kuipers & Van Amelsfoort, 1990;

Pinchot & Pinchot, 1994). Vergaande taakdeling verlangt een hoge mate van coördinatie van

activiteiten. Veelal worden daarvoor procedures en werkvoorschriften opgesteld met als doel

het verminderen van afstemmingsproblemen. Vaststaande regels en procedures maken het

moeilijk voor mensen om te reageren op situaties die afwijken van de routine. Weinig beslissings-

ruimte lager in de organisatie zorgt ervoor dat operationele problemen worden doorgeschoven

naar hogere managementniveaus. Deze voorbeelden illustreren hoe een klassieke wijze van

organiseren het lastig maakt om routines te doorbreken en de top van een organisatie

beperkt in de mogelijkheden om zich met strategische vraagstukken bezig te houden.

In een context van verandering is het daarom relevant om vast te stellen in hoeverre er

sprake is van kenmerken van een klassieke wijze van organiseren die belemmerend werken.

Sterke taakspecialisatie, hiërarchie, strakke controle, coördinatie via de lijnverantwoordelijken,

weinig ruimte voor initiatief en eigen inbreng zijn dan indicatoren van mogelijke problemen.

Boonstra en Steensma (1996) geven aan dat dergelijke kenmerken van de wijze waarop het

werk is georganiseerd leiden tot het onvermogen van mensen zich nieuwe werkwijzen voor

te stellen. In termen van Senge (1990) belemmert een bureaucratische manier van organiseren

systems thinking. Mensen zijn daardoor slecht in staat om verbanden te zien tussen problemen,

zoeken oorzaken buiten zichzelf en zien niet hoe zij effectieve veranderingen in gang kunnen

zetten. Kort gezegd is bureaucratie een belangrijke hindernis voor leren in organisaties. Niet

voor niets noemen Kuipers en Van Amelsvoort (1990) gebrek aan flexibiliteit en innoverend

vermogen als belangrijke gebreken van klassieke structuren.
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Cultuur en leidinggeven
Het begrip organisatiecultuur heeft de afgelopen twee decennia veel aandacht gekregen. Een

belangrijk onderscheid in de benaderingen van het onderwerp is verbonden met de vraag of

bij cultuur het gedrag van mensen centraal staat of dat het gaat om de achterliggende normen

en waarden of zelfs vanzelfsprekendheden (taken for granted assumptions) (Van Hoewijk,

1988; Schein, 1992). Dit onderscheid wordt overstegen door cultuur op te vatten als een

gelaagd begrip, zoals in de bekende visualisatie van een ui met een aantal schillen. De kern of

binnenste schil bestaat dan uit diepe overtuigingen of zelfs onbewuste ideeën en de buitenste

schil geeft observeerbaar gedrag weer. Dan gaat het over de manier waarop mensen in 

organisaties met elkaar omgaan, over de wijze van samenwerking, van leidinggeven en over hoe

men klanten benadert. Een belangrijke overeenkomst in veel benaderingen is dat bij cultuur

sprake is van gemeenschappelijke of gedeelde normen en waarden. Deze zijn medebepalend

voor omgangsvormen en vaak ook voor uiterlijkheden als kleding (denk aan een back office

afdeling waar alle mannen pak en stropdas dragen omdat anderen dat ook doen in plaats van

omdat klanten dat verwachten). Schein stelt dat cultuur betekenis verleent aan gebeurtenissen,

duidelijkheid en zekerheid biedt en onderdeel is van de identiteit van mensen en groepen.

Het veranderen van cultuur wordt gezien als een zeer lastige en tijdrovende opgave (Deal

& Kennedy, 1982; Frissen, 1986). Diepe overtuigingen, normen en waarden, maar ook gedrag

van mensen zijn behoorlijk stabiel. De cultuurtypologie van De Cock, Bouwen, De Witte en

De Visch (1986) laat zien dat er verschillen zijn in de manier waarop een organisatiecultuur

gericht is op verandering. Ondersteunende, innovatieve, respect-voor-regels en doelgerichte

culturen realiseren elk op eigen wijze verandering. Een respect-voor-regels cultuur heeft veel

kenmerken van een bureaucratie en gedijt goed in een rustige omgeving. De auteurs bestrijden

dat in dergelijke culturen geen verandering plaatsvindt. Zij geven aan dat in een respect-voor-

regels cultuur verandering systematisch en grondig wordt voorbereid en middels reorganisatie

wordt geïmplementeerd. Innovatieve culturen realiseren verandering door organisatie-

ontwikkeling en lopen volgens de auteurs in hun flexibiliteit en creativiteit soms wat hard

van stapel. Cultuurverschillen en spanningen binnen een organisatie kunnen een probleem

zijn bij het samengaan van afdelingen of het ontstaan van nieuwe dan wel verbeteren van

oude samenwerkingsverbanden tussen afdelingen (Boonstra & Steensma, 1996; Wissema et

al., 1991). Het integreren van administratieve taken in teams die voornamelijk commerciële

werkzaamheden vervullen is hier een bekend voorbeeld van. De degelijke en gestandaardiseerde

werkwijze van administrateurs kan dan botsen met de ‘vlotte’ en op maatwerk gerichte aanpak

van een buitendienst.

Leidinggevenden hebben grote invloed op de cultuur van groepen en afdelingen in 

organisaties. Zij (re)produceren de cultuur van dag tot dag (Van der Vlist, 1991). Schein (1992)

stelt zelfs dat het creëren en managen van cultuur mogelijk het enige belangrijke is wat leiders

doen. Leidinggevenden vertonen voorbeeldgedrag en kunnen daarmee een verandering stimuleren

of juist blokkeren. Zij bepalen de mate waarin medewerkers ruimte krijgen om eigen initiatief

te ontplooien en waarin zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van verandering.

Van der Vlist (1989) geeft aan dat leidinggevenden vaak een belemmering vormen in veranderings-

processen. Als ‘culturele wachters’ blijven zij vasthouden aan de oude cultuur uit onzeker-

heid over de toekomstige situatie.
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Technologie
In veel moderne organisaties staat technologie gelijk aan informatie- en communicatietechnologie

(ICT) en zijn computers de belangrijkste machines. Het begrip technologie omvat meer dan

ICT. Technologie betreft ook werkprocedures, methoden voor uitvoering van het werk en

selectieprocedures (Steensma et al., 1996). In feite gaat het bij technologie om het scala aan

technische middelen, systemen en procedures die een organisatie direct of indirect inzet om

haar doelstelling te realiseren. Technologie is een wezenlijk onderdeel van de organisatie

(Woodward in Heller, 1994) en hangt samen met de structuur van de organisatie. De socio-

techniek stelt de samenhang tussen technische en sociale aspecten van een organisatie centraal.

Goede onderlinge afstemming (joint optimization) van deze aspecten is van belang om de

effectiviteit van een organisatie te optimaliseren. In de moderne Nederlandse sociotechniek

wordt afstand genomen van het onderscheid tussen beide aspecten omdat deze onderling

verweven of van elkaar afgeleid zijn (Kuipers & Van Amelsfoort, 1990; De Sitter, 1989; Van

der Zwaan, 1975). Om conceptuele redenen vind ik het relevant om hier technologie als

afzonderlijk aspect van een organisatie te behandelen. De relatie met structuur en andere

aspecten van een organisatie is in figuur 3.1 weergegeven met verbindende lijnen.

Bij het karakteriseren van technologie in een organisatie is het relevant om te bepalen op

welk niveau dat gebeurt. Hancock, Macy en Peterson (1983) onderscheiden drie niveaus voor

het beschrijven en analyseren van technologie: de organisatie, de afdeling en de individuele

taak. Voor elk niveau bespreken zij verschillende maatstaven. In dit verband gaat het vooral

om het karakteriseren van technologie op het niveau van de organisatie en richt ik mij op de

zogenaamde core technologies, de dominante technologie(ën) waar het grootste deel of de

hele organisatie gebruik van maakt. Hancock et al. geven aan dat dan aandacht nodig is voor de

kosten van technologie, flexibiliteit van technologie, complexiteit van technologie, integratie

van het werk door technologie, moderniteit van technologie, effectiviteit van het gebruik van

technologie en de kwaliteit van het onderhoud. Het gebruiken van deze maatstaven resulteert in

een beeld van de technologie in een specifieke organisatie en maakt het mogelijk organisaties

met verschillende technologieën onderling te vergelijken.

Deze maatstaven zijn tevens bruikbaar om te bepalen wat het veranderen van technologie

betekent. Moderne, flexibele en weinig complexe technologie levert relatief weinig problemen.

Lastiger is het wanneer er sprake is van legacy systems. Kenmerken van dergelijke systemen

zijn: sterke verbondenheid met kernprocessen, verouderd of soms achterhaald, grootschalig

en complex, onvolledige of onheldere documentatie, weinig ondersteunend in het werk en

scheiding van toepassing en besturing van de technologie (Bisbal, Lawless, Wu, & Grimson,

1999; Singh, 1997; O'Sullivan, 1998). Bij legacy systems is de noodzaak tot verandering van

technologie meestal hoog en tegelijk vereist het realiseren ervan grote inspanningen.

Werk
Voor het typeren van het werk in organisaties wordt veelal gekeken naar de inhoud van functies.

Taken in een organisatie kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende taak-

kenmerken. Hackman en Oldham (1976; 1980) onderscheiden vijf taakkenmerken: afwisseling

in het werk, taakidentiteit, belang van de taak, autonomie en zicht op het resultaat. Brede

functies verlangen verschillende handelingen en activiteiten van één persoon en zijn gericht
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op het maken van een afgerond product of een afgeronde dienst (Boonstra, 1991). Dergelijke

functies maken het mogelijk dat mensen invloed uitoefenen op de uitvoering van hun werk,

zelfstandig beslissingen nemen en hun kennis en ervaring inzetten. Vogelaar en Van der Vlist

(1995) geven aan dat de vijf genoemde kenmerken met name zicht bieden op de complexiteit

van een functie. Een aanvulling met andere taakkenmerken of dimensies van het werk geeft

een vollediger beeld van de inhoud van functies. Te denken valt onder meer aan criteria die

te maken hebben met efficiëntie, fysieke inspanning en veiligheid.

Bij uitkomsten van het werk gaat het om persoonlijke en werkgerelateerde uitkomsten.

Hackman en Oldham (1980) onderscheiden arbeidsmotivatie, arbeidstevredenheid, persoonlijke

ontwikkeling en effectiviteit van het werk. Weinig afwisselend of monotoon werk dat ontstaat

door smalle deeltaken leidt vaak tot motivatieproblemen. Verbetering van taakkenmerken

kan bijdragen aan verhoging van de arbeidsmotivatie (Kelly, 1992). Tevredenheid over het

werk wordt volgens Vogelaar (1990) bepaald door de mate waarin taakstructuur en inhoud van

het werk leiden tot vervulling van persoonlijke, sociale en materiële behoeften. Goed contact

met collega’s draagt onder meer bij aan tevredenheid over de wijze waarop mensen op het

werk met elkaar omgaan. Vogelaar en Van der Vlist (1995) concluderen dat verbetering van

taakkenmerken niet leidt tot een kwantitatieve toename van prestaties. Wel lijkt de kwaliteit

van prestaties toe te nemen door verbetering van taakkenmerken.

Verandering aanbrengen in functies en het werk binnen een organisatie heeft mede door

de samenhang met andere aspecten van de organisatie vaak vergaande gevolgen. Functies en

werk zijn onder meer gekoppeld aan werkprocessen in de organisatie, aan technologie, maken

deel uit van de taakverdeling en vereisen een bepaalde wijze van leiderschap. Vogelaar en Van

der Vlist (1995) formuleren een zestal aandachtspunten bij het veranderen van het werk in

een organisatie. Deze aandachtspunten hebben te maken met de relatie tussen enerzijds het

werk en anderzijds de technologie en de structuur, de rol van leidinggevenden, de samen-

hang van taken in een functie, training en opleiding, beloning en individuele verschillen. Het

zesde aandachtspunt heeft met de aanpak van de verandering te maken en betreft de vraag

of deze top-down worden ingevoerd of dat betrokkenen participeren in het ontwikkelen van

nieuwe functies.

Onderlinge verhoudingen
Belangen van individuen en groepen in organisaties, de politiek die zij bedrijven en de macht

waarover zij beschikken beïnvloeden de onderlinge verhoudingen. Boonstra (1991) onderscheidt

een politiek aspect naast de aspecten van organisaties die in veel andere modellen voor organisatie-

analyse voorkomen. Binnen organisaties streven mensen niet alleen het algemene belang na,

zij zijn ook gericht op hun eigen belangen en de belangen van hun afdeling. Mastenbroek

(1996) ziet organisaties als netwerken van interdependente groepen en de relaties tussen die

groepen worden gekenmerkt door een spanning tussen coöperatie en competitie. Deze spanning

staat centraal bij het beoordelen van onderlinge verhoudingen in organisaties. Zij kan

productief zijn en bijdragen aan het in evenwicht nastreven van organisatie-, afdelings- en

eigen belangen, maar zij kan ook omslaan wanneer twee fusiepartners of integrerende afdelingen

hun eigen belang blijven nastreven en daarmee de organisatie schaden (cf. Pfeffer, 1992).
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Bovenstaand voorbeeld geeft al aan hoe onderlinge verhoudingen in een veranderings-

proces belemmerend kunnen werken. Veel auteurs stellen dat machtige individuen en groepen

geneigd zijn hun macht en prestige te willen vergroten (e.g., Boonstra & Bennebroek

Gravenhorst, 1998; Mulder, 1984; Pettigrew et al., 1992; Pettigrew & McNulty, 1998; Pfeffer,

1992). In veranderingsprocessen komen bestaande (machts)verhoudingen vaak ter discussie te

staan (Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998). Leidinggevenden hebben dan de neiging

om de status quo in stand te willen houden (Van der Vlist, 1989) terwijl die juist vrijwel altijd

onderwerp van verandering is. Boonstra en Steensma (1996) geven aan dat het onderschatten

van machtsprocessen en belangentegenstellingen een belangrijke belemmering vormt wanneer

verandering aan de orde is. Ook kan het geval zijn dat men onvoldoende in staat is deze processen

en tegenstellingen te hanteren. Veelal krijgen de belangen van medewerkers minder aandacht

terwijl de top juist betrokkenheid kan creëren voor een veranderingsproces door hun ideeën

en opvattingen serieus te nemen (Beer et al., 1990b).

Ervaringen uit de praktijk illustreren het belang van het inschatten van de onderlinge

verhoudingen in een veranderingsproces. Pettigrew et al. (1992) concluderen dat het succes

van de invoering van veranderingen in de Engelse gezondheidszorg deels wordt bepaald door

goede onderlinge verhoudingen tussen betrokkenen. Een van hun cases laat zien hoe de

samenwerking van managers en specialisten en het betrekken van de laatste groep bij strategische

beslissingen positief bijdraagt aan de uitkomst van een verandering. Het tegendeel wordt ook

gevonden. In een ander case wordt beschreven hoe conflicten en spanningen tussen managers,

specialisten en externe betrokkenen leidt tot vertraging van het proces en lastige onderhandelings-

situaties.

factoren in het veranderingsproces
Bij het kijken naar veranderingsprocessen in organisaties onderscheid ik tien onderling

samenhangende aspecten (zie figuur 3.2) Deze aspecten zijn gedeeltelijk gerelateerd aan de

aspecten van een organisatie, zoals in paragraaf 3.5 wordt toegelicht bij de bespreking van

een geïntegreerd model van belemmerende en bevorderende factoren bij verandering.

Hieronder komt aan de orde hoe in de literatuur wordt aangegeven dat aspecten van veranderings-

processen een belemmering of succesfactor vormen. In tabel 3.1 is daar reeds een voorschot

op genomen. De belemmeringen en succesfactoren uit de tabel neem ik op in mijn eigen

ordening en deze vul ik aan met inzichten van ander auteurs.

Veranderdoelen en -aanpak
Bij veranderdoelen en –aanpak gaat het over het waarom en hoe van de verandering. In para-

graaf 2.5 is ingegaan op aanleidingen voor verandering. Veelal is die aanleiding gelegen in het

niet meer aansluiten van organisatie en omgevingsontwikkelingen. Eveneens kunnen interne

ontwikkelingen voor een organisatie aanleiding zijn om te veranderen. Zoals doelen van een

organisatie haar bestaansrecht vormen (zie § 3.3), zo geven doelen van een verandering de

reden weer om een proces te starten. Het doel van het organisatie-ontwikkelingsproces in de

laatste case is het realiseren van structurele verbeteringen in de organisatie om op termijn

winstgevend te blijven functioneren en om beter op marktontwikkelingen en wensen van
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klanten te kunnen inspelen. Vervolgens zijn subdoelen voor organisatiestrategie, organisatie-

structuur, management, technologie, cultuur en HRM geformuleerd. Dit is een voorbeeld

van een concreet en uitgewerkt veranderingsdoel dat kan worden omgezet in toetsbare normen.

In algemene zin is het doel van een verandering het oplossen van problemen in de huidige

situatie (Beer et al., 1990a). Vaak is het niet eenvoudig om aan te geven wat de problemen

precies zijn en hoe oplossingen eruit zien. Wanneer er sprake is van een ontwerpaanpak is

dat relatief gemakkelijk, omdat die aanpak uitgaat van problemen die door experts kunnen

worden benoemd en opgelost. Bij ontwikkelaanpakken is het lastiger, omdat op voorhand de

precieze aard van de problemen nog niet bekend zijn en een eerste stap vaak het gezamenlijk

diagnosticeren van de problemen inhoudt (zie § 2.6). Ongeacht welke aanpak wordt gevolgd

is het van belang dat mensen weten op welke wijze de verandering wordt gerealiseerd.

Duidelijke doelen worden in de literatuur veel genoemd als stimulerende factor bij

verandering. Vrijwel elke opsomming van belangrijke punten om aan te denken bij verandering

bevat duidelijke doelen, vaak gekoppeld aan goede communicatie erover (zie tabel 3.1).

Kotter (1996) noemt het creëren van een richtinggevende visie en een heldere aanpak om die te

realiseren als belangrijke succesfactoren. Ook geeft hij aan dat die visie en aanpak vervolgens

op zoveel mogelijk manieren en voortdurend moeten worden gecommuniceerd. Voor zowel

doelen als aanpak geldt duidelijkheid als stimulerende factor. In de praktijk is duidelijkheid

om verschillende redenen vaak moeilijk te realiseren. De top van een organisatie, die meestal de

verandering initieert (Kanter et al., 1992), is bezig met de voorbereidingen van de verandering

en heeft strategisch overzicht. Vanuit die positie zijn doelen en strategie vaak duidelijk. Het is

lastig om die duidelijkheid over te brengen in de organisatie. Vaak wordt ten onrechte

gedacht dat een bijeenkomst of schriftelijke informatie over het plan en de achtergrond volstaat,

zoals vrijwel alle auteurs aangeven die worden genoemd in tabel 3.1.

Soms worden doelen en strategie opzettelijk algemeen of onduidelijk gehouden. Wanneer er

binnen een organisatie geen overeenstemming bestaat over de noodzaak om te veranderen,

het doel van de verandering of de aanpak kan het handig lijken om algemene formuleringen

te kiezen waarin iedereen zich kan vinden. Daarmee wordt echter het probleem niet opgelost.

In de loop van het proces gaan verschillende partijen op hun eigen wijze invulling geven aan

de verandering wat het uiteindelijke resultaat negatief kan beïnvloeden. Overeenstemming over

doel en aanpak van de verandering zijn daarom van belang. Als die afwezig is, is het raadzaam

om met een onderhandelingsstrategie te proberen om eerst overeenstemming te bereiken

(Boonstra, 1991; Mastenbroek, 1996).

Technologie
Het begrip technologie is in de vorige paragraaf reeds toegelicht. Daar gaat het om technologie

als aspect van organisaties en de mate waarin verandering van technologie nodig is. Tijdens

veranderingsprocessen speelt technologie eveneens een rol. Dan gaat het in de eerste plaats om

het werkelijk veranderen van systemen en hulpmiddelen. Child en Loveridge (1990) signaleren

daarbij verschillende problemen die te maken hebben met de aanpak van de technologische

vernieuwing. Dergelijke vernieuwing is bijvoorbeeld vaak een noodzakelijke voorwaarde voor

het slagen van een veranderingsproces. Tegelijk is niet altijd voldoende financiële capaciteit en

deskundigheid beschikbaar voor realisatie van de technologische vernieuwing. Uitbesteding
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gaat vaak samen met communicatie- en implementatieproblemen. Niettemin wordt flexibiliteit

van technologie in de zin van mogelijkheden tot aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen in

de markt of aan wensen vanuit de organisatie steeds belangrijker (Hancock et al., 1983;

Steensma et al., 1996). Over de vraag of technologische verandering uiteindelijk een gunstige

of ongunstige invloed heeft op het werken in organisaties lopen de meningen uiteen (Heller,

1994). Boonstra en Vink (1996) geven de uitersten aan van de rol die technologie kan spelen

in een organisatie wanneer zij stellen dat haar bijdrage varieert van het verhogen van de

flexibiliteit en het innovatievermogen van een organisatie tot gecontroleerde regulatie van

het arbeidsproces en het beperken van de vrijheid van medewerkers.

In de tweede plaats kan technologie een ondersteunde rol spelen in veranderingsprocessen.

ICT biedt in daar in toenemende mate mogelijkheden voor (Cozijnsen, 2001; Strebel, 1999).

Tal van toepassingen zijn mogelijk. ICT kan worden gebruikt voor: informatievoorziening

over een verandering, uitwisseling van kennis en ervaring met veranderingen en van inzichten

over het veranderingsproces, bevordering van discussie en interactie tussen groepen, informatie-

verzameling (bijvoorbeeld een vragenlijst), en simulaties (bijvoorbeeld van de nieuwe organisatie).

Spanningen
Tijdens een veranderingsproces kunnen spanningen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van

machtsuitoefening en politiek gedrag van groepen en individuen, als gevolg van de druk die

het veranderingsproces legt op de organisatie en als gevolg van onzekerheid (cf. Bennebroek

Gravenhorst & Boonstra, 1997b). Bovendien komen veelal heersende normen en waarden ter

discussie te staan en vraagt het veranderingsproces een andere houding en nieuw gedrag van

mensen. Boonstra en Steensma (1996, p. 298) noemen cultuurverschillen en spanningen tussen

afdelingen als een belemmerende factor, omdat deze leiden tot een sterke gerichtheid op de

eigen afdeling en daardoor een gezamenlijke inzet voor het veranderingsproces bemoeilijken.

Ook kunnen spanningen ontstaan binnen afdelingen, bijvoorbeeld als gevolg van toenemende

werkdruk door de extra inspanning die een veranderingsproces vraagt of als gevolg van een

aankomende wijziging in de verdeling van het werk. Boonstra en Steensma geven aan dat het

relevant is dat zowel verandermanagers als leidinggevenden aandacht besteden aan spanningen

als gevolg van een veranderingsproces. Dat sluit aan bij de politieke rol van adviseurs en leiding-

gevenden (zie § 2.8). In termen van De Caluwé en Vermaak (1999) gaat het hier om aandacht

voor wat zij de ‘schaduwwereld’ of de informele organisatie noemen en waar in veranderings-

processen vaak angstig aan wordt voorbijgegaan. Zij vinden dat onverstandig en raden aan

om de ‘onzichtbare wereld’ in kaart te brengen. Dat betekent dat het nodig is om vast te stellen

of er spanningen zijn en op welke manier daarmee kan worden omgegaan. Onzekerheid kan

eveneens tot spanningen leiden. Wissema et al. (1991) noemen onzekerheid over ontslagen en

over de redenen om te veranderen als twee van de belemmeringen die tijdens een veranderings-

proces optreden. Dat wijst erop dat spanningen niet alleen te maken kunnen hebben onderlinge

verhoudingen in een organisatie, maar ook met slechte informatievoorziening of onduidelijkheid

over de noodzaak voor en consequenties van de veranderingen.
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Informatievoorziening
Informatievoorziening betreft alle manieren waarop binnen de organisatie en aan klanten

informatie wordt verstrekt over een veranderingsproces. Dat kan schriftelijk gebeuren met

(nieuws)brieven en veranderingsjournaals, mondeling door leidinggevenden en adviseurs, in

presentaties of tijdens workshops, formeel met ondertekening of in naam van de directie,

informeel in de wandelgangen of tijdens lunchbijeenkomsten en zo voort. Informeren kan

worden onderscheiden van communiceren. Bij informeren is sprake van eenrichtingsverkeer:

een ‘zender’ geeft een ‘ontvanger’ kennis van een boodschap. Inlichten is dan een goed synoniem.

Bij communiceren interacteren ‘zender’ en ‘ontvanger’ over de inhoud van een boodschap en

is er sprake van tweerichtingsverkeer. Zo bezien zijn zowel informatie als communicatie erg

belangrijk in veranderingsprocessen. Over de precieze inhoud van de begrippen bestaat in de

literatuur geen overeenstemming (Stappers, 1994). Auteurs die schrijven over organisatie-

verandering definiëren de termen zelden. Over het algemeen gebruiken zij informatie en

communicatie als synoniemen dan wel noemen zij de begrippen in één adem.

Het belang van goede informatievoorziening en communicatie over de veranderdoelen en

aanpak is hiervoor al aan de orde gekomen. Tijdens de verandering is informatie over het

verloop van het proces eveneens van groot belang. Klein (1996) beschrijft een gefaseerde

communicatiestrategie over verandering aan de hand van wat hij basisregels voor communicatie

in organisaties noemt. Een aantal van die basisregels verduidelijkt wat eerder werd gezegd:

vaak en op meerdere manieren informatie verstrekken maakt dat deze beter overkomt, directe

communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers is het meest effectief en algemene

informatie wordt minder goed onthouden dan informatie die is toegesneden op de persoon of

op het werk van de persoon tot wie de informatie is gericht. Koelemans (1997) stapsgewijze

aanpak van communicatie is te zien als een concrete uitwerking van de regels die Klein

bespreekt. Koeleman noemt bijvoorbeeld als tweede stap bij de vormgeving van de communicatie

over veranderingen het analyseren van betrokken groepen. Daarbij gaat het om het identificeren

van groepen, het in kaart brengen van de gevolgen die de verandering heeft voor die groepen en

het afstemmen van de communicatie op de kennis over de verandering, houding ten opzichte

van de verandering en het belang van de groepen. Dit voorbeeld illustreert dat goede communicatie

maatwerk betekent en meer omvat dan een nieuwsbrief over de veranderingen voor de hele

organisatie.

Tijdsverloop
Bij het verloop van een veranderingsproces staat het aspect tijd centraal. Ingrijpende veranderings-

processen nemen vaak meer dan een jaar in beslag, soms zelfs verschillende jaren. De globale

indeling van veranderingsprocessen in drie fasen (zie § 2.7) geeft een overzicht van het verloop

van deze processen. In het eerste stadium (unfreezing, present state of awakening) wordt oud

gedrag of de oude situatie geproblematiseerd. In het tweede stadium (moving, transition of

mobilizing) wordt de stap naar nieuw gedrag of de nieuwe situatie gezet en vindt verandering

plaats. In het derde (refreezing, future state of reinforcing) stadium wordt het nieuwe gedrag

of de nieuwe situatie verankerd en ontstaat een nieuw evenwicht, een nieuwe status quo.

Later zijn deze stadia verfijnd door diverse auteurs (cf. Boonstra, 1991; Lippitt et al., 1958).

Relevant is hier dat veranderingen starten met een probleem (vaak het niet aansluiten van
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organisatie en omgevingsontwikkelingen), dat dat probleem nader wordt onderzocht,

bijvoorbeeld in een uitgebreide diagnose, dat veranderdoelen worden geformuleerd, dat tijdens

de invoering van veranderingen wordt gewerkt aan de realisatie van die doelen en dat ten

slotte verankering en evaluatie volgen. In de praktijk blijken deze fasen niet altijd even goed

te onderscheiden of deze worden niet allemaal doorlopen (Beer et al., 1990a; Boonstra, 1991;

Kotter, 1996).

Organisaties en mensen die daarin werken hebben tijd nodig voor verandering (Carnall, 1999).

Het idee van stadia geeft weer hoe organisaties veranderingsprocessen doorlopen. Als het

gaat om de benodigde tijd voor veranderingsprocessen stellen verschillende auteurs dat het

van belang is de fasen in het proces duidelijk te onderscheiden, dat per fase voldoende tijd

beschikbaar moet zijn, dat tegelijk doorvoeren van verschillende veranderingen moet worden

vermeden en dat tijd nodig is om verandering te accepteren. Duidelijk onderscheiden fasen

zijn van belang om mensen zicht te bieden op het verloop van het proces en de volgorde van

activiteiten die plaatsvinden (Boonstra & Steensma, 1996). Voldoende tijd per fase is nodig om

in redelijke rust en op goede wijze te kunnen werken. Het omzetten van de gediagnosticeerde

problemen in concrete doelen neemt onder meer tijd in beslag. Bovendien moet over de doelen

van de verandering een besluit worden genomen en daarvoor is een goede analyse van de

situatie en sturingsmogelijkheden van belang (Koopman & Pool, 1991a). Wissema et al.

(1991) raden het gelijktijdig doorvoeren van verschillende veranderingen af. De aanpak 'nu

we toch bezig zijn pakken we dit er nog maar even bij' heeft volgens hen sterk negatieve

gevolgen voor het veranderingsproces en het gevaar ontstaat dat het hoofdproces negatief

wordt beoordeeld. Achtergrond daarvan is dat mensen het overzicht kwijtraken en zaken

door elkaar gaan lopen. Bovendien wordt het slechtst geleide proces maatgevend voor de

beleving van andere processen. Ten slotte hebben mensen tijd nodig om te wennen aan het

idee van verandering, om de nieuwe situatie te leren kennen en om hun gedrag aan te passen

(Carnall, 1999; Wissema et al., 1991).

Creëren van betrokkenheid
Bij creëren van betrokkenheid gaat het om de inspanning die wordt gedaan om mensen in

organisaties een bijdrage te laten leveren aan het veranderingsproces. Deze inspanning kan

vorm krijgen in de aanpak van de verandering, bijvoorbeeld door eenheden zelf te laten

bepalen hoe zij de veranderdoelen concretiseren (Burke, 1987). Ook kan deze vorm krijgen in

het gedrag van personen, bijvoorbeeld wanneer leidinggevenden hun team een inspirerende

toekomst schetsen en zij de ideeën die medewerkers over de verandering hebben serieus

nemen (Yukl, 1998). Betrokkenheid bij een veranderingsproces zien veel auteurs als een

belangrijke succesfactor (e.g., Beer et al., 1990b; Boonstra & Steensma, 1996; Kanter, 1992;

Pettigrew et al., 1992).

Participatie is een belangrijk middel om betrokkenheid te creëren (Heller, Pusic, Strauss, &

Wilpert, 1998). Mensen in organisaties kunnen op verschillende manieren participeren in

veranderingen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk diagnosticeren van de problematiek en

vervolgens door het in overleg opstellen van de veranderdoelen. Formeel gezien is besluit-

vorming over de doelen van een verandering vrijwel altijd een managementtaak, maar de

voorbereiding van de besluitvorming kan breder in de organisatie plaatsvinden. Daarmee
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worden de uiteindelijke doelen beter gedragen. Indirect kan ook geparticipeerd worden in de

besluitvorming via vertegenwoordigende organen als een ondernemingsraad. Bij ingrijpende

veranderingen is deze raad vaak betrokken in de rol van medebeslisser of als adviserende dan

wel informerende partij. Na de doelbepaling vindt tijdens de invoering van verandering verdere

uitwerking en concretisering van de gemaakte plannen plaats. Het is relevant dat de partijen

die uiteindelijk in de nieuwe situatie gaan werken een bijdrage leveren aan het invoerings-

proces. Bovendien wordt erop gewezen dat het van belang is om tijdens het veranderingstraject

te zorgen dat de gehele organisatie in voldoende mate worden betrokken. Het buitensluiten

of vergeten van delen van de organisatie, dan wel het niet iedereen betrekken vanuit het idee

dat de veranderingen weinig consequenties voor een bepaald organisatieonderdeel hebben,

vergroot de kans op problemen (Beer et al., 1990b; Boonstra, 1994). Heller et al. gaan in meer

algemene zin in op vraagstukken rond participatie in organisaties en de effecten ervan.

Personen vervullen eveneens een belangrijke rol in het creëren van betrokkenheid. Steun

van de top van een organisatie voor de verandering wordt door veel auteurs als stimulerende

factor genoemd (e.g., Beer et al., 1990b; Boonstra & Steensma, 1996; Kanter et al., 1992;

Kotter, 1996; Pettigrew et al., 1992). Burger (1992) concludeert dat een charismatische leider of

inspirerende ‘trekker’ een belangrijke bijdrage levert aan het goed verlopen van een veranderings-

proces. Tevens is het belangrijk dat mensen in organisaties de mogelijkheid hebben om in het

veranderingsproces hun ervaringen en ideeën naar voren te brengen.

Verandering vraagt van mensen vaak een andere houding en nieuw gedrag. Dat kan

betrekking hebben op werkinhoud, maar ook op de manier van leidinggeven, samenwerken

en de omgang met klanten. Trainingen of andere manieren om met de verandering te leren

omgaan vervullen daarbij een ondersteunende rol. Boonstra en Steensma (1996) geven aan dat

het verstandig is om een onderscheid te maken in vaktechnische opleidingen en opleidingen

gericht op managementvaardigheden. Cozijnsen en Vrakking (1995) stellen dat verandering niet

effectief kan zijn zonder opleiding of training. Daarom suggereren zij dergelijke activiteiten

een integraal onderdeel van veranderingsprocessen te laten zijn waardoor zij minder een

doel op zich vormen, zoals vaak het geval is. Voordeel van een dergelijke integratie is dat

goede aansluiting kan worden gezocht bij de veranderingen in het werk. Tegelijk vereisen

effectieve opleidingen de nodige rust en ruimte (Van der Klink, 1999) en die zijn soms lastig

te vinden tijdens een veranderingsproces.

De mogelijkheid om veranderingsprocessen bij te sturen geeft mensen het idee dat ervaringen

tijdens het verloop van het proces serieus worden genomen en worden verwerkt in de aanpak

(Wissema et al., 1991). Boonstra en Steensma (1996) spreken in dat verband van het iteratieve

karakter van veranderingen. Verschillenden activiteiten tijdens een veranderingsproces lokken

reacties uit en hebben bepaalde consequenties voor de organisatie. Dat maakt het noodzakelijk

feedbackmomenten in te bouwen. Reflectie op het proces en beoordeling van wat goed en minder

goed gaat leiden tot bijstelling en het zetten van nieuwe stappen. Organisatieontwikkelings-

processen bieden in de regel meer mogelijkheden tot bijsturing dan ontwerpprocessen,

omdat de eerste volgens minder strak uitgewerkte stappen verlopen.
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Verandermanagers
De term verandermanagers wordt hier gebruikt voor personen die sturing geven aan een 

veranderingsproces en die het verloop begeleiden, zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht.

Deze verandermanagers of change agents vervullen een belangrijke rol in ingrijpende veran-

deringsprocessen. De driedeling in strategen, invoerders en ontvangers van verandering die

Kanter et al. (1992) maken is in dit verband handig. Strategen zijn verantwoordelijk voor het

herkennen van de noodzaak tot verandering, het ontwikkelen van een beeld van de gewenste

uitkomsten en het bepalen van de kans van slagen van bepaalde veranderingen. Ook beoordelen

zij de krachten in de organisatie en omgeving die bijdragen aan verandering dan wel belemmerend

werken. Kanter et al. noemen directeuren, topmanagers en organisatie-adviseurs als bekende

strategen, maar geven aan dat ook anderen deze rol kunnen vervullen. De invoerders zijn

belast met het realiseren van de verandering. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken in het

veranderingsproces, zij zorgen voor voortgang en coördinatie van activiteiten. Vaak krijgen

invoerders hun rol toebedeeld, al dan niet met een mandaat voor bepaalde beslissingen.

De ontvangers van verandering vormen de grootste groep. Kanter et al. geven aan dat deze

groep uiteindelijk bepaalt wat er met de verandering gebeurt. De reacties en het gedrag van

de ontvangers bepalen of er werkelijk iets verandert in een organisatie. In feite zijn alle leden

van een organisatie ontvangers van de verandering en laat deze indeling zien dat er nog twee

andere rollen kunnen worden vervuld. Ik zie strategen en invoerders als verandermanagers.

In de praktijk betreft dat meestal de top van een organisatie als strategen en het middenkader

als invoerders. Organisatie-adviseurs vervullen deze rollen vaak naast of samen met betrokkenen.

De rol en positie van verandermanagers wordt door veel auteurs als essentieel benoemd

(e.g., Beer & Eisenstat, 1996; Boonstra & Steensma, 1996; Kanter et al., 1992; Pettigrew et al., 1992).

Verandermanagers vervullen een voorbeeldfunctie in de zin dat zij de visie op de verandering

en de doelen uitdragen en in hun gedrag een beeld van de toekomstige organisatie kunnen

schetsen (Munduate & Bennebroek Gravenhorst, in druk). De manier waarop zijn hun taken

uitvoeren en de professionaliteit die zij uitstralen kan bijdragen aan succes wanneer zij daar

mensen in de organisatie mee stimuleren (Kotter, 1996). Omgekeerd kan een negatief beeld

van de verandermanagers het proces belemmeren. Een ongeloofwaardige indruk van wat

Pettigrew et al. (1992) key persons noemen of gebrek aan vertrouwen in hen is schadelijk voor

het proces, omdat daardoor de noodzaak tot verandering of de doelen van de verandering ter

discussie komen te staan. Communicatie tussen verandermanagers en andere betrokkenen in

de organisatie is belangrijk. Eerder is aangeven dat informatie en communicatie een essentiële

rol spelen in verandering. De hierboven genoemde inzichten van Klein (1996) en Koeleman

(1994) volgend, betekent dit voor verandermanagers dat het verstandig is als zij zich afvragen

of hun communicatie op maat is gesneden voor de groepen waarop zij zich richten.

Hierboven is aangegeven dat verandering tot politiek gedrag leidt bij betrokken groepen

en individuen en dat onderlinge verhoudingen vaak onder druk komen te staan. Pfeffer

(1992) beschrijft dat afdelingen en personen tijdens verandering zich vooral richten op het

realiseren van eigen belangen, vaak ten koste van het algemeen belang of van belangen van

anderen. In termen van Mastenbroek (1996) slaat de balans tussen autonomie en wederzijdse

afhankelijkheid dan naar de kant van autonomie en dat is niet productief. Het is daarom van

belang dat verandermanagers oog hebben voor belangentegenstellingen tussen en binnen
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afdelingen en ingrijpen wanneer spanningen te hoog oplopen (Boonstra, 1991). Dat kan

voorkomen dat bepaalde groepen of personen een onevenredig sterke positie in de organisatie

verwerven waardoor conflicten ontstaan die het veranderingsproces vertragen.

Leidinggevenden
Tussen de top van een organisatie en de uitvoerende medewerkers bevindt zich een leiding-

gevend niveau dat meestal wordt aangeduid met middenkader. De term middenkader geeft

een hiërarchische positie aan in de besturingsstructuur van een organisatie (Kuipers & Van

Amelsfoort, 1990). Mintzberg (1979; 1983) gebruikt de term managers of the middle line voor

de groep leidinggevenden die niet direct uitvoerende medewerkers aansturen, maar zitten

tussen de strategische top en de personen die het uitvoerende werk coördineren. Een belang-

rijke kracht die het leidinggevend kader uitoefent op de organisatie is de pull to Balkanize.

Daarmee geeft hij aan dat leidinggevenden zich richten op de eigen afdeling(en) en proberen

om de invloed daarvan te vergroten. Dit is begrijpelijk wanneer aandacht uitgaat naar de

krachten die op het middenmanagement worden uitgeoefend. Aan het middenmanagement

wordt van alle kanten getrokken: zij moeten opereren in een krachtenveld waarin superieuren,

ondergeschikten, collega leidinggevenden en stafmedewerkers eisen aan hen stellen

(Mintzberg, 1979, p. 30). Mastenbroek (1996, p. 130) noemt drie manieren om met het rol-

conflict om te gaan dat voortkomt uit de ‘hoog versus midden versus laag’ relaties: streven

naar meer duidelijkheid over de positie, werken aan een machtsevenwicht en inzichten en

vaardigheden ontwikkelen om met deze positie om te gaan.

Een belangrijke taak van het leidinggevend kader is het vertalen van de strategische verander-

doelen naar de personen die uiteindelijk de verandering realiseren in hun dagelijkse werkzaam-

heden. Klein (1996) geeft aan dat direct leidinggevenden de meest effectieve bron van informatie

zijn in een organisatie. Uitvoerend medewerkers verwachten van hun leidinggevenden dat zij op

de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en dat zij relevante informatie kunnen verschaffen.

In de praktijk blijkt goed informeren lastig. Veel auteurs noemen slechte of onvoldoende

communicatie en informatie als belangrijke belemmering in veranderingsprocessen (e.g.,

Boonstra & Steensma, 1996; Kotter, 1996; Wissema et al., 1991). Een bekende oplossing voor

dit probleem is het leidinggevend kader of een deel ervan als onvoldoende geschikt te verklaren

om tijdens en na de verandering te functioneren. Bij het kiezen van een dergelijke oplossing

gaat de top van een organisatie vaak voorbij aan de vraag wat er is gedaan om leidinggevenden

te ondersteunen in het vertalen van de veranderdoelen en in hoeverre deze doelen helder

geformuleerd en haalbaar zijn.

Leidinggevenden worden vaak genoemd als belemmerende factor bij verandering. Daarbij

kan een onderscheid worden gemaakt tussen weerstand van en weerstand door leidinggevenden.

Bekende verklaringen voor weerstand van leidinggevenden tegen verandering zijn 1) aan-

tasting van belangen en machtspositie, 2) reactie op de aanpak van de verandering, en 3) het

vooruitzicht op een nieuwe cultuur waarin ander gedrag wordt verlangd (Van der Vlist,

1989). De aanduiding van leidinggevenden als culturele wachters komt voort uit het laatste

punt. Boonstra en Steensma (1996) geven aan dat deze weerstand voor een belangrijk deel

kan worden voorkomen door in veranderingsprocessen specifieke aandacht te schenken aan

het leidinggevend kader. Veranderingen worden door leidinggevenden vaak gezien als een
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impliciete boodschap dat bestaand leiderschap niet voldoet en dat kan leiden tot een ervaring

van persoonlijk falen. Daarom is het zinvol om in een vroeg stadium samen met leidinggevenden

problemen te inventariseren waarmee zij worstelen en hun perspectief als leidend te

beschouwen in het zoeken naar oplossingen daarvoor. Later in het proces is het nodig leiding-

gevenden op de hoogte te houden van de koers, aanpak en het verloop van veranderingen,

bijvoorbeeld in conferenties. Dit draagt bij aan onzekerheidsreductie en biedt mogelijkheden

hun visie op de veranderingen in te brengen en door te geven.

Weerstand door leidinggevenden is een gevolg van hun wijze van handelen en de manier

waarop deze groep betekenis geeft aan de verandering (Lippitt, 1986; Steensma, 1999).

Hierbij gaat het om de weerstand bij andere groepen in de organisatie, meestal de medewerkers

van deze leidinggevenden. French, Kast en Rozenzweig (1985) geven aan dat leidinggevenden

de neiging hebben om te veel nadruk te leggen op problemen in de bestaande situatie en niet

op de oplossing ervan. Hierdoor geven zij medewerkers de indruk dat gedrag in het verleden

niet goed is geweest, mogelijk als gevolg van hun eigen ervaring van de reden tot verandering.

Denken in termen van oplossingen en positieve gevolgen is toekomstgericht, wat juist een

positief beeld van de verandering kan opleveren (Lippitt, 1986). Een andere manier waarop

leidinggevenden weerstand bij medewerkers kunnen voorkomen is door hen te betrekken bij

de invoering van de veranderingen en door oog te hebben voor de persoonlijke gevolgen die

de veranderingen voor hen kan hebben. Dit kan leiden tot spanning binnen afdelingen,

onder meer als gevolg van (onterechte) verwachtingen over de uitkomst van veranderingen

of de hoeveelheid veranderingen die tegelijk wordt doorgevoerd (French & Bell, 1995;

Wissema et al., 1991). Carnall (1999) spreekt in dat verband van de human scale. Om die

menselijke maat in de gaten te houden en anderen te helpen omgaan met de druk die verandering

oplevert, is het nodig dat een leidinggevende eerst zelf leert omgaan met de druk die de 

verandering op hem legt. Met het tonen van eigen bereidheid om te veranderen en inzet voor

de verandering vervult een leidinggevende, net als een verandermanager, een voorbeeldfunctie

voor anderen (Boonstra & Steensma, 1996).

Verwachting uitkomst
Als het gaat om de verwachting van de uitkomst van veranderingsprocessen wordt meestal

over weerstand (negatieve verwachting) of veranderingsbereidheid (positieve verwachting)

van medewerkers gesproken. De term weerstand tegen verandering wordt door veel auteurs

gebruikt (e.g., Van der Krogt & Vroom, 1988; Watson, 1969; Zaltman & Duncan, 1977).

Anderen bekritiseren het begrip en prefereren de term veranderingsbereidheid. Wissema et al.

(1991) concluderen bijvoorbeeld dat in hun onderzoek bij zeven bedrijven eigenlijk nergens

sprake is van weerstand. Zij vinden juist overal een hoge veranderingsbereidheid en stellen

dat weerstand niet voortkomt uit onveranderbare karaktereigenschappen van mensen, maar

uit een slechte aanpak van veranderingsprocessen. Metselaar (1997, pp. 26-30) stelt voor de

term weerstand te begraven en voortaan over veranderingsbereidheid te spreken.

Veranderingsbereidheid heeft een positieve connotatie en maakt dat anders wordt gekeken naar

gedrag van mensen in veranderende organisaties. Ook laten zijn veertien cases zien dat managers

over het algemeen een positieve houding ten opzichte van verandering. Mijn voorkeur gaat

uit naar het neutrale begrip verwachting van de uitkomst.
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De verwachting van de uitkomst van een veranderingsproces wordt beïnvloed door 

individueel-psychologische factoren, sociale factoren en organisationele factoren (Cozijnsen

& Vrakking, 1995; Watson, 1969). Bij individueel-psychologische factoren gaat het om de

persoonlijke ervaring of beleving van een veranderingsproces en over de wijze waarop mensen

met een veranderingsprocessen omgaan. Onzekerheid over de aanpak van een veranderings-

proces kan onder meer leiden tot een negatieve verwachting van de uitkomst. Bij sociale factoren

gaat het om de invloed van de afdeling of de groep waartoe iemand behoort op de beleving

van een veranderingsproces. Het is bijvoorbeeld lastig om de uitkomst van een verandering

ter discussie te stellen wanneer alle collega’s op de afdeling daar positieve verwachtingen van

hebben. Bij organisationele factoren gaat het om de invloed van structuur, cultuur en strategie

op de manier waarop mensen naar een veranderingsproces kijken. Een intern gerichte cultuur

maakt het bijvoorbeeld moeilijk om te zien hoe omgevingseisen aanleiding vormen voor een

verandering. Naast de drie factoren die Cozijnsen en Vrakking onderscheiden, is de aanpak

van het veranderingsproces van invloed op de verwachting van de uitkomst. Werkman,

Boonstra en Bennebroek Gravenhorst (2001) stellen dat het niet zozeer de vraag is hoe met

weerstand om te gaan als wel hoe een veranderingsproces goed kan worden aangepakt door

de personen die dat proces sturen en begeleiden. Zij stellen dat met name de aanpak van een

veranderingsproces bepalend is voor de verwachting van de uitkomst. Op de relatie tussen de

aanpak van een veranderingsprocessen en de verwachting van de uitkomst kom ik terug in

de volgende paragraaf.

Kanter (1985) noemt verschillende individuele factoren die bijdragen aan een negatieve

verwachting van de uitkomst van een veranderingsproces: verlies van controle, te veel onzeker-

heid, onaangekondigde en niet-beargumenteerde beslissingen, verwarring door gelijktijdige

veranderingen, gezichtsverlies, angst over geschiktheid na de verandering, toename van werk,

slechte ervaringen met eerdere veranderingen en reële bedreigingen, bijvoorbeeld van de

arbeidsplaats. Gevoelens van onzekerheid en angst komen voort uit de tijdelijke instabiliteit

die inherent is aan veranderingsprocessen en uit de aankondiging dat naar een nieuwe en

vaak (deels) onbekende situatie wordt gekoerst (Heller, 1994). In het verlengde hiervan liggen

vragen die veranderingsprocessen vaak oproepen als het gaat om het werk van mensen.

Betekent de verandering dat zij hun werk in het verleden niet goed hebben gedaan? Kunnen

zij na de verandering nog goed functioneren? Aandacht voor dergelijke vragen is van belang

om een negatieve verwachting van de uitkomst te voorkomen (Burke, 1987; Kanter et al.,

1992). Niet alleen het vooruitzicht op veranderingen in het werk, maar ook het extra werk

dat een veranderingsproces met zich meebrengt kan een probleem vormen. Ervaringen met

eerdere veranderingen zijn eveneens van invloed op de verwachting. Goede ervaringen met

een eerdere verandering dragen bij aan een positieve verwachting van de uitkomst van het

volgende proces en omgekeerd (Cozijnsen & Vrakking, 1995). Ten slotte kunnen veranderings-

processen de positie of belangen van individuen schaden, bijvoorbeeld wanneer een reductie

van arbeidsplaatsen aan de orde is, mensen naar een andere afdeling worden overgeplaatst of

een nieuwe functie krijgen.
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Steun en inzet
Bij steun en inzet gaat het om de actieve bijdrage die mensen willen leveren aan een veranderings-

proces. De eerste conclusie die Wissema et al. (1991) trekken uit hun onderzoek is dat de

steun en inzet van medewerkers voor een veranderingsproces zo groot zijn als de mate waarin

deze worden gemotiveerd. De aanpak van de veranderingen en het handelen van management-

team, leidinggevenden en eventuele adviseurs bepalen in belangrijke mate de motivatie van

medewerkers (Bennebroek Gravenhorst & Boonstra, 1997a, 1998). Medewerkers worden over

het algemeen gezien als de mensen in organisaties die veranderingen ondergaan. De term

ontvangers van verandering van Kanter et al. (1992) suggereert dat voor deze groep de rol

van figurant zou zijn weggelegd. Dat is zeker niet het geval. De auteurs stellen namelijk dat

zonder de bereidheid tot veranderen van medewerkers en hun steun en inzet geen verandering

tot stand kan komen (p. 379). De klassieke studie van Coch en French (1948) heeft een

belangrijke impuls gegeven aan het denken over de vraag hoe medewerkers kunnen worden

betrokken in veranderingsprocessen en wat manieren zijn om deze groep te laten bijdragen

aan het verloop en de resultaten van veranderingen. De relatie tussen het betrekken van

medewerkers en hun steun en inzet voor veranderingsprocessen komt aan de orde in de volgende

paragraaf. Hier sta ik stil bij individuele factoren die bijdragen aan de steun en inzet voor

veranderingen.

Een belangrijke voorwaarde voor mensen om zich in te zetten voor een verandering is dat

zij inzien dat die verandering nodig is (French & Bell, 1995; Kotter, 1996). Steun en inzet

voor een veranderingsproces worden tevens bepaald door de mate waarin mensen zich kunnen

vinden in de doelen van de verandering. Burke (1987) stelt dat identificatie met de doelen

van een veranderingsproces bijdraagt aan de motivatie om te veranderen. Als mensen die

doelen onderkennen en deze vergelijken met de huidige situatie zien zij een verschil. Is dat

verschil groot genoeg, dan leidt dat tot de wens om het te verkleinen. Vertrouwen in de haalbaar-

heid van een verandering speelt ook een rol als het gaat om de steun en inzet van betrokkenen.

Reële en heldere doelen mobiliseren energie om deze te realiseren (Boonstra & Steensma, 1996;

Dunphy, 1981). Wanneer mensen voordelen zien in een verandering nemen hun steun en

inzet toe (Belasco, 1990). Wellicht het belangrijkste teken van steun en inzet is de feitelijke

inspanning die mensen leveren voor een verandering. Sommige mensen steken energie in elk

veranderingsproces, ongeacht de aanleiding of de aard van de verandering. De overgrote

meerderheid van de mensen heeft enige tijd nodig voordat zij een bijdrage gaan leveren.

Slechts een klein deel van de mensen doet dat pas in een laat stadium of kijkt of een verandering

overwaait (cf. Rogers, 1983). Het beïnvloeden van de steun en inzet voor veranderingen is een

complexe aangelegenheid. Buchanan en Boddy (1992, pp. 16-17) wijzen op de bedrieglijke

eenvoud van vaak handzame rijtjes met aanbevelingen of regels als ‘maak gezamenlijke een

diagnose van problemen’ en ‘zorg voor echte participatie’. Het realiseren ervan is een complexe

opgave en vergt in de praktijk veel tijd en inspanning.

71



geïntegreerd model en het begrip 
veranderingsvermogen van organisaties
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van belemmeringen en succesfactoren bij organisatie-

verandering. In geplande veranderingsprocessen zijn globaal drie fasen te onderscheiden.

Vanuit een (1) bestaande situatie wordt (2) een veranderingsproces ingezet dat leidt tot een (3)

nieuwe situatie. In de bestaande of huidige situatie gaat het om vaststellen van belemmeringen

en succesfactoren die te maken hebben met de organisatie. Het betreft dan een diagnose van

sterke en minder sterke punten van die organisatie. Voor organisatiediagnose zijn verschillende

modellen beschikbaar (zie § 2.2). Het model dat ik hanteer bij het analyseren van een organisatie

is gebaseerd op een combinatie van de Leidse octaëder en de visie op organisaties als politieke

systemen (zie § 2.3). Belemmeringen en succesfactoren die betrekking hebben op een organisatie

orden ik met behulp van zes aspecten. Echter, het is ook relevant om aspecten van veranderings-

processen te betrekken in een analyse van belemmeringen en succesfactoren. In paragraaf 3.2 is

aangegeven dat verschillende auteurs dit globale onderscheid hanteren. Uiteindelijk leidt een

veranderingsproces tot een nieuwe organisatie. Wanneer het gaat om complexe veranderingen,

worden vrijwel alle aspecten van een organisatie ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe situatie

is dan sprake van andere organisatiedoelen, een nieuwe structuur, een veranderende cultuur,

nieuwe technologie, een gewijzigde manier van werken en andere onderlinge verhoudingen.

Figuur 3.3 bevat een schematische weergave van de drie fasen van een gepland veranderings-

proces en een ordening van belemmeringen en succesfactoren.

Ten eerste laat de figuur zien welke factoren in kaart worden gebracht tijdens het onderzoek

in de verschillende cases (zie § 4.6). Deze zestien factoren zijn grijs gemaakt. De nieuwe situatie

(wit) is nog niet bekend tijdens het onderzoek, omdat dat zich richt op lopende trajecten.

Zestien factoren of mogelijke probleemgebieden is een behoorlijk aantal, maar zoals elders is

aangegeven acht ik meervoudig kijken van belang om problemen in veranderende organisaties

te begrijpen en zicht te krijgen op relaties (zie hoofdstuk 1 en 4). Daarom richt ik mij niet

op een specifiek aspect of enkele aspecten van organisaties in verandering, maar op een scala

van mogelijke belemmeringen dan wel succesfactoren.

Ten tweede laat de figuur zien dat aspecten van een organisatie en een veranderingsproces

onderling zijn gerelateerd. Relaties tussen aspecten van organisatie komen aan bod in paragraaf 2.2

en paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 komen relaties tussen aspecten van een veranderingsproces

aan bod. Een voorbeeld is dat informatievoorziening tijdens een veranderingsproces samen-

hangt met de duidelijkheid van de doelen en aanpak van dat veranderingsproces. Een ander

voorbeeld is dat het creëren van betrokkenheid samenhangt met de wijze waarop verander-

managers en leidinggevenden een veranderingsproces sturen en begeleiden. Verschillende

auteurs veronderstellen een causale relatie tussen enerzijds de aanpak van veranderingsprocessen

en anderzijds de verwachting die mensen hebben van de uitkomst en hun steun en inzet.

Wissema et al. (1991) stellen dat de veranderingsbereidheid van mensen vooral wordt bepaald

door de wijze waarop een veranderingsproces wordt vormgegeven. De uitgangssituatie in de

organisatie is daarbij minder van belang. Lippitt (1986) stelt dat een negatieve verwachting

van de uitkomst vooral wordt veroorzaakt door wat verandermanagers doen of liever gezegd
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nalaten. Hij noemt onder andere gebrek aan informatievoorziening en het onvoldoende

betrekken van medewerkers als fouten van de verandermanager (p. 148). De kleine pijltjes

in figuur 3.3 maken de speciale relatie van de aspecten van een veranderingsproces met de

verwachting van de uitkomst en de steun en inzet van mensen voor dat proces duidelijk.

Figuur 3.3  Belemmeringen en succesfactoren in veranderingsprocessen
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In de cases ga ik onder andere na of de wijze waarop een veranderingsproces is ingericht en de

wijze van sturing en begeleiding verklaren wat medewerkers van de verandering verwachten

en of zij aan die verandering willen meewerken.

Ten derde laat de figuur zien hoe ik kijk naar het veranderingsvermogen van organisaties.

Het veranderingsvermogen van een organisatie wordt meestal gezien als een uitdrukking van

de mate waarin verschillende organisatieaspecten bijdragen aan het succes van een veranderings-

proces (e.g., Breuer, 1980; Cozijnsen & Vrakking, 1995; Harrison, 1994). Een brede organisatie-

diagnose kan leren in hoeverre een organisatie in staat is om een veranderingsproces effectief te

doorlopen. Keuning en Eppink (1990) stellen bijvoorbeeld dat het resultaat van een veranderings-

proces wordt bepaald door de flexibiliteit en slagvaardigheid van een organisatie (veranderings-

vermogen) en de mentaliteit van betrokkenen (veranderingsbereidheid) op het moment dat

een veranderingsproces van start gaat. In dit hoofdstuk geef ik aan dat niet alleen de situatie

voorafgaand aan een veranderingsproces bepalend is voor de uitkomst van een proces.

Minstens zo belangrijk voor die uitkomst zijn de inrichting van het veranderingsproces, de

verwachting van de uitkomst en de steun en inzet van betrokkenen tijdens het proces 

(cf. Boonstra, 2000; Werkman et al., 2001). In mijn opvatting wordt het veranderingsvermogen

van een organisatie zowel bepaald door aspecten van een organisatie als door aspecten van

het veranderingsproces. In dit verband is vooral van belang dat ik de zestien factoren zie als

dimensies met een negatieve en positieve kant. Aan de negatieve kant is sprake van een

belemmerende factor, aan de positieve kant van een succesfactor. Deze opvatting is vergelijkbaar

met de manier waarop Kotter (1996) en Wissema et al. (1991) belemmeringen en succes-

voorwaarden benaderen. Wanneer voor een specifieke organisatie zowel de aspecten van de

organisatie als de aspecten van het veranderingsproces negatief worden beoordeeld is er

sprake van een laag veranderingsvermogen. Andersom is er sprake van een hoog veranderings-

vermogen wanneer alle aspecten van de organisatie en het veranderingsproces positief worden

beoordeeld. In principe zijn allerlei mogelijke patronen denkbaar in de beoordeling van 

de zestien aspecten. In de praktijk blijkt de variatie in het veranderingsvermogen van 

organisaties in een beperkt aantal configuraties samen te vatten (Bennebroek Gravenhorst,

Werkman, & Boonstra, in druk). In paragraaf 4.6 wordt nader uitgewerkt hoe in deze studie

het veranderingsvermogen van organisaties in kaart wordt gebracht.
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onderzoeksvragen en -methode 

inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de opzet van het empirische deel van deze studie. De theoretische

uiteenzetting in de voorgaande hoofdstukken geeft aan in welk kader onderzoek wordt

gedaan in organisaties. In de onderstaande paragrafen beschrijf ik de manier waarop ik de

doelstellingen van deze studie wil realiseren. Paragraaf 4.2 bevat een vertaling van die doel-

stellingen in vier vraagstellingen. In paragraaf 4.3 bespreek ik wat mijn achterliggende ideeën

zijn bij de beantwoording van de vragen. Paragraaf 4.4 gaat over case-onderzoek en de keuze

voor een meervoudige opzet. In de paragrafen 4.5 tot en met 4.9 werk ik uit hoe ik de vraag-

stellingen ga beantwoorden. Daarbij ga ik tevens in op de wijze waarop onderzoek een

veranderingsproces kan versterken. In paragraaf 4.10 bespreek ik mijn eigen rol en positie als

onderzoeker in veranderende organisaties. In paragraaf 4.11 kondig ik de gesprekken aan

over de casebeschrijvingen. Kort voor afronding van deze studie wissel ik daarover van

gedachten met de directeuren van de organisaties waarmee is samengewerkt. Paragraaf 4.12

bevat een korte weergave van de inhoud van dit hoofdstuk.

vragen in deze studie
In paragraaf 1.2 schets ik de problematiek die centraal staat in deze studie. Het centrale probleem

vormt het moeizame verloop van veranderingen in middelgrote organisaties. De uitwerking

van dat probleem leidt tot drie gezichtspunten en bijbehorende wetenschappelijke doelstellingen

(zie § 1.3). Deze drie doelstellingen worden hieronder vertaald in drie vraagstellingen. Naast deze

drie wetenschappelijke doelstellingen zijn een maatschappelijke en een methodologische doel-

stelling geformuleerd. De vierde vraagstelling in dit onderzoek sluit daarop aan. Elke vraag-

stelling licht ik kort toe in deze paragraaf.

De eerste vraag in deze studie is welke belemmeringen zich voordoen in ingrijpende

veranderingsprocessen en op welke wijze deze onderling zijn gerelateerd. Om tot een coherent

beeld te komen van belemmeringen in veranderingsprocessen is het nodig om te starten met

een uitgebreide lijst van mogelijke problemen. De inventarisatie van belemmeringen en succes-

factoren in het vorige hoofdstuk vormt de basis voor de beantwoording van deze vraag.

De literatuur geeft aan dat belemmeringen in veranderingsprocessen voortkomen uit kenmerken

van de organisatie, uit de aanpak en inrichting van het veranderingsproces en uit de beleving

van de veranderingen door individuele leden van de organisatie. Deze indeling is nader 

uitgewerkt in zestien factoren die belemmerend kunnen werken in veranderende organisaties.

Evengoed kunnen deze factoren bijdragen aan het succes van een veranderingsproces (zie § 4.6).

Wanneer bijvoorbeeld de doelen van een veranderingsproces onduidelijk zijn voor mensen

in een organisatie is er sprake van een belemmerende factor, terwijl er sprake is van een succes-

factor wanneer de doelen van een veranderingsproces voor iedereen duidelijk zijn. Door

voor alle factoren de situatie in een organisatie in kaart te brengen, ontstaat de mogelijkheid
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om te kijken welke factoren een belemmering vormen dan wel bijdragen aan het succesvol

verloop van een veranderingsproces. Vervolgens kan bij het beeld dat ontstaat worden gekeken

hoe de samenhang tussen deze factoren is te begrijpen. Speciale aandacht gaat hier uit naar

de rol van het middenkader in veranderingsprocessen. Het middenkader wordt vaak genoemd

als belemmerende factor, bijvoorbeeld omdat leidinggevenden onvoldoende in staat zijn zich

aan te passen aan de eisen die de nieuwe situatie stelt of omdat zij hun eigen belangen nastreven.

Ik wil specifiek nagaan in hoeverre het middenkader een belemmering vormt en – als dat het

geval is – hoe dit te begrijpen is in het licht van de aanpak van de verandering.

De tweede vraag is in hoeverre perspectieven van belanghebbenden op de organisatie en

het veranderingsproces van elkaar verschillen en hoe deze perspectieven kunnen worden

samengebracht. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de spelers in veranderingsprocessen

kunnen worden onderscheiden naar de rollen die zij spelen. Dat levert de driedeling strategen,

invoerders en ontvangers. In de praktijk van geplande veranderingen zijn strategen vaak

directieleden, voert het middenkader de veranderingen in en zijn medewerkers de ontvangers.

Adviseurs vervullen de rol van strategen en van invoerders. Soms vervullen dezelfde adviseurs

beide rollen. De verschillende rollen en posities van de spelers in de organisatie leiden tot

verschillende perspectieven op de organisatie en de veranderingen. Strategen of directieleden

hebben bijvoorbeeld andere belangen en beschikken over andere informatie dan medewerkers

die de veranderingen ‘ontvangen’. Naast het in kaart brengen van perspectieven van belang-

hebbenden wil ik nagaan hoe groepen in een organisatie kennis kunnen nemen van elkaars

zienswijzen. Naar mijn idee heeft kennis nemen van elkaars perspectieven en het ontwikkelen

van een meer gezamenlijk perspectief op de organisatie en de veranderingen een positief

effect op een veranderingsproces. Om deze veronderstelling te toetsen wil ik kijken of er

meer steun voor de veranderingen bestaat in organisaties waar de perspectieven van betrokkenen

meer overeenkomen.

De derde vraag is op welke wijze de aanpak van een veranderingsproces is gerelateerd aan

de effectiviteit ervan. Bij aanpak gaat het onder andere om de inrichting en besturing van de

veranderingen. De aanpak kan meer ontwerpmatig zijn, waarbij de aandacht vooral uitgaat

naar de inhoud van de veranderingen. Bij een meer ontwikkelmatige aanpak gaat zowel aandacht

uit naar de inhoud als naar het procesmatige karakter van veranderingen. Er zijn aanwijzingen

dat het lastig is om veranderingen te realiseren wanneer alleen aandacht wordt besteed aan

inhoud. Ik wil daarom nagaan of de aanpak verband houdt met de effectiviteit van een 

veranderingsproces. Deze studie richt zich op organisaties in verandering. Het is daardoor

niet mogelijk om uitspraken te doen over de uitkomsten van de veranderingsprocessen

(uitkomsteffectiviteit). Wel kan een beoordeling worden gegeven van de mate waarin de

veranderingsprocessen meer of minder moeizaam verlopen (proceseffectiviteit). De rol van

verandermanagers lijkt daarbij erg belangrijk. Daarom besteed ik specifiek aandacht aan de

vraag of de beoordeling van deze personen samenhangt met het verloop van de veranderings-

processen die zij sturen en begeleiden.

De vierde vraag is onder welke voorwaarden survey-feedback bijdraagt aan versterking

van een veranderingsproces. Deze vraag vloeit voort uit de maatschappelijke en methodologische

doelstellingen van deze studie. Het veranderen van organisaties is veelal lastig. Daarom is het

nuttig om met praktisch bruikbare hulpmiddelen en inzichten problemen te voorkomen of
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te helpen oplossen. Methodisch gezien gaat het om het ontwikkelen van een instrument c.q.

een vragenlijst en om de inrichting van het feedbackproces. Het is belangrijk dat de vragenlijst

relevante onderwerpen bevat en het scala aan mogelijke belemmeringen in kaart brengt.

Het voorleggen van de vragenlijst aan alle betrokkenen is een manier om iedereen in een

organisatie deelgenoot te maken van het onderzoek naar de stand van zaken. Bij terugkoppeling

van resultaten is het van belang dat mensen in een organisatie eigenaar worden en blijven

van de gegevens. Dat vormt een basis voor vervolgacties om gesignaleerde problemen op te

lossen. Centraal punt bij deze vraag is hoe een dialoog tussen verschillende betrokkenen tot

stand kan worden gebracht waarin oorzaken en oplossingen van problemen aan de orde

komen. Wanneer mensen in een organisatie perspectieven en ervaringen uitwisselen levert

dat inzicht in verschillende gedachten en situaties en dat kan eraan bijdragen dat op meer

gezamenlijke en evenwichtige wijze verder wordt gewerkt aan de veranderingen.

Onderstaande tabel geeft de vier vraagstellingen weer met de onderwerpen waar specifieke

aandacht naar uitgaat.

Vraagstelling Specifieke aandacht voor

1 Welke belemmeringen doen zich voor in ingrijpende veranderings- Middenkader als belemmering in het licht 
processen en op welke wijze zijn deze onderling gerelateerd? van de aanpak van de verandering

2 In hoeverre verschillen perspectieven van betrokkenen op hun organisatie  Overeenkomst in perspectieven en steun 
en het veranderingsproces en wat zijn mogelijkheden om deze voor de veranderingen
perspectieven samen te brengen?

3 Op welke wijze is de aanpak van een veranderingsproces gerelateerd  Oordeel over verandermanagers en het 
aan de effectiviteit van dat proces? verloop van een veranderingsproces

4 Onder welke voorwaarden draagt survey-feedback bij aan de versterking  Uitwisseling van perspectieven tussen 
van een veranderingsproces? betrokkenen

Tabel 4.1  Vragen in deze studie en specifieke aandachtspunten

achterliggende gedachten bij beantwoording
van de vragen
Voor ik in de volgende paragrafen aangeef hoe ik tot een antwoord op de onderzoeksvragen

wil komen, sta ik stil bij een wetenschapsfilosofisch vraagstuk dat daarmee te maken heeft.

Het gaat dan om mijn kentheoretische positionering. Deze is te verduidelijken door in te

gaan op drie vragen: (1) wat is mijn idee van een veranderende organisatie (ontologische

vraag), (2) hoe denk ik dat een veranderende organisatie is te kennen (epistemologische

vraag) en (3) met welke methode(n) wil ik de werkelijkheid in veranderende organisaties

achterhalen (methodologische vraag) (cf. Guba & Lincoln, 1989; Van Nistelrooij, 1999). De

antwoorden op deze vragen hangen met elkaar samen en werken door in de uitwerking van

de methode voor deze studie.
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Ontologie
De ontologie heeft betrekking op de vraag wat de werkelijkheid is. Vaak wordt dan het onderscheid

gemaakt tussen objectivistische en subjectivistische opvattingen over die werkelijkheid (cf. Van

Dijk, 1989). In de eerste opvatting is een veranderende organisatie een objectief kenbaar

gegeven, een ding of entiteit die feitelijk kan worden beschreven. In de tweede opvatting is

een veranderende organisatie een geheel van relaties, processen en subjectieve betekenissen.

Aanvankelijk bekijk ik een organisatie in verandering met een redelijk objectivistische bril.

Deze manier van kijken sluit aan bij de academische onderzoeksrelatie die ik in de eerste fase

van deze studie aanga met mijn onderzoeksobject. Gaandeweg krijg ik meer oog voor het

dilemma waarvoor onderzoekers van veranderingsprocessen volgens Van Dijk worden

gesteld. In dat dilemma staan de tegengestelde ontologische opvattingen centraal: aan de ene

kant staat de visie op organisaties als betrekkelijk permanente open systemen die voor mensen

een objectief gegeven vormen en aan de andere kant staat de visie op organisaties als producten

van zingevingsprocessen en sociale constructies die niet onafhankelijk bestaan van de mensen

die deze maken. Een ‘uitweg’ uit dat dilemma heb ik nog niet kunnen vinden. Wel signaleer

ik een spanning tussen mijn visie op organisaties als een min of meer objectieve of gedeelde

context waarbinnen mensen interacteren en de gedachte dat mensen verschillende perspectieven

ontwikkelen op de veranderingen en op eigen wijze inhoud en betekenis geven aan die

veranderingen.

In het tweede en derde hoofdstuk heb ik mijn visie op organisaties in verandering uiteen-

gezet. Deze is gebaseerd op drie elementen. Ten eerste zie ik een organisatie als een open

systeem en als een systeem waarin individuen en groepen werken met eigen belangen. Het idee

dat een organisatie als een open systeem kan worden opgevat, leidt tot het onderscheiden van

een aantal samenhangende aspecten in dat systeem. Het onderscheiden van aspecten helpt

mij bij het kijken naar een organisatie, bij het begrijpen van haar functioneren en bij het

ordenen van informatie. Ten tweede zie ik ingrijpend veranderen als een min of meer doel-

gericht proces waarin mensen een andere weg inslaan met hun organisatie. Veranderen zien

als proces leidt tot het onderscheiden van kenmerken om dat proces te beschrijven. Ten derde

helpt de toevoeging van een politiek aspect bij het begrijpen van het gedrag van mensen in

veranderende situaties. In zekere zin komt hierdoor mijn visie op organisaties meer tot leven.

Kijkend naar een organisatie zie ik mensen die een bijdrage leveren aan het realiseren van

organisatiedoelen. Technologie ondersteunt daarbij. Het werk wordt verricht binnen een

bepaalde structuur en cultuur. Eigen belangen of belangen van groepen zijn medebepalend

voor het gedrag van mensen en daarmee voor het functioneren van een organisatie.

Ingrijpende veranderingen aanbrengen in dat functioneren betekent dat een proces wordt

gestart waarin een organisatie vanuit een bepaalde situatie naar een nieuwe situatie toewerkt.

Mensen bepalen doelen voor die veranderingen, individuen en groepen krijgen eigen rollen

toebedeeld, extra inspanningen zijn nodig, informatievoorziening is belangrijk om iedereen op

de hoogte te houden en het creëren van betrokkenheid helpt bij verbreding van het veranderings-

proces in de organisatie en het gezamenlijk toewerken naar de nieuwe organisatie.

Het realiseren van veranderingen is een complexe aangelegenheid. Veranderingen verlopen

niet zonder problemen. Deze problemen kunnen te maken hebben met de huidige organisatie,

met belangen van individuen en groepen, en met de aanpak van het veranderingsproces. Het
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is lastig om te bepalen wat precies de problemen zijn, omdat vele factoren een rol spelen in

het verloop van veranderingen. Vaak wordt de aandacht eenzijdig gericht op één probleem

waarbij de samenhang met andere factoren over het hoofd wordt gezien. Veelal is een selecte

groep in een organisatie bezig met het nadenken over de veranderingen en de invoering

ervan. Door onvoldoende inzicht in perspectieven van andere betrokkenen begrijpen mensen

elkaar niet en is het lastig om gezamenlijk invulling te geven aan de veranderingen.

Epistemologie
Het denken over de manier waarop de werkelijkheid in veranderende organisaties is te kennen

moet aansluiten bij de manier waarop over de aard van die werkelijkheid wordt gedacht.

Anders gezegd, heeft de ontologische positie die wordt ingenomen consequenties voor de

epistemologie (Van Dongen, De Laat, & Maas, 1996, p. 23). Mijn manier van denken over

organisaties in verandering als systemen die zich omvormen tot nieuwe systemen leidt tot

een idee over kennen door objectieve metingen. Die metingen geven een beschrijving van de

situatie, maken statistische analyse mogelijk van (causale) verbanden tussen kenmerken of

aspecten van veranderende organisaties en kunnen dienen om organisaties te vergelijken.

Deze kijk op epistemologie hoort bij een modernistisch perspectief op organisaties (Hatch,

1997). Tegelijk leidt het subjectivistische idee van meerdere werkelijkheden tot een besef dat

het kennen van organisaties vraagt om het verzamelen van percepties van betrokkenen. In

casestudies kunnen die subjectieve percepties worden beschreven en kan aandacht uitgaan

naar de veranderende organisatie als context waarin verschillen zijn te begrijpen. Hatch geeft aan

dat deze epistemologische benadering aansluit bij een interpretatieve kijk op organisaties in

verandering. Zij stelt daarbij dat aandacht voor subjectieve percepties organisatieleden,

onderzoekers en adviseurs bewust maakt van de eigen participatie in veranderingsprocessen.

Het omgaan met de spanning tussen een objectivistische en een subjectivistische ontologie

betekent voor mijn positie ten aanzien van het kennen van een organisatie in verandering het

volgende. Ik stel mij voor de situatie in een veranderende organisatie redelijk te kunnen

beschrijven aan de hand van een aantal objectieve indicatoren die in de literatuur relevant

worden geacht. Door telkens dezelfde indicatoren te gebruiken is het mogelijk om voor elke

afzonderlijke case systematisch de situatie in kaart te brengen en om die cases onderling te

vergelijken. Het totaal van perspectieven van betrokkenen op de situatie in hun organisatie

speelt een belangrijke rol in het algemene beeld dat ik van de cases schets. Dat collectief van

gedachten, ideeën en ervaringen beschouw ik als een geobjectiveerde weergave van de stand van

zaken. Tegelijk is het nodig om aandacht te hebben voor subjectieve percepties van individuen

en groepen waarbij voorop staat dat alle perspectieven gelijkwaardig zijn. Dat betekent dat

ik perspectieven van verschillende betrokkenen in kaart breng. Voor het begrijpen van die

perspectieven vormt een specifieke organisatie en het veranderingsproces de context.

Voor mij zijn de kernelementen in het kennen van een veranderende organisatie: verzamelen

van objectieve en subjectieve informatie in een iteratief proces, interacteren met verschillende

betrokkenen, gezamenlijke betekenisgeving en erkenning van verschillende visies die gelijk-

tijdig naast elkaar kunnen bestaan. Daarnaast is reflectie op mijn eigen participatie in de

cases nodig om zicht te krijgen op mijn rol als onderzoeker en de effecten daarvan.

Informatie verzamelen doe ik in alle cases op gesystematiseerde en geobjectiveerde wijze.
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Tegelijk ga ik in de loop van deze studie steeds meer inzien dat interactie met betrokkenen

en gezamenlijke betekenisgeving van belang is om subjectieve perspectieven goed in kaart te

brengen en te begrijpen. Deze aspecten van kennen komen vanaf de derde case steeds meer aan

de orde. Bij informatie verzamelen gaat het mij erom dat ik een beeld krijg van een organisatie,

van de veranderingen en van perspectieven van verschillende betrokkenen. Dat beeld van de

organisatie en de veranderingen heb ik nodig om te begrijpen hoe de organisatie functioneert,

waarom verandering plaatsvindt, hoe het proces wordt aangepakt en wie daarin welke rol

vervult. Door op verschillende manieren informatie te verzamelen en door verschillende

betrokkenen aan het woord laten wordt mijn beeld rijker en vollediger dan wanneer ik bij-

voorbeeld alleen een gesprek met een directievoorzitter zou voeren. Het samenvoegen van

informatie uit allerlei bronnen levert naar mijn idee een rijkere beschrijving van de situatie in

een veranderende organisatie en van de wijze waarop betrokkenen deze ervaren. De verschillen

in ervaring van betrokkenen kunnen helpen bij het begrijpen van problemen in veranderings-

processen. Door reflectie op mijn eigen participatie integraal onderdeel te maken van het

doen van onderzoek maak ik zichtbaar hoe het kenproces verloopt.

Methodologie
De methodologie heeft betrekking op de vraag hoe de werkelijkheid (in een organisatie) is te

achterhalen en hanteerbaar is te maken. Deze vraag is op te vatten als een vraag om concrete

uitwerking van de epistemologische positie of als een vraag naar de manier om doelstellingen

te realiseren of onderzoeksvragen te beantwoorden. Een objectivistisch kentheoretisch

standpunt impliceert dat er maar één methode is om de werkelijkheid in kaart te brengen.

Voor een subjectivistische kijk op organisaties in verandering geldt dat niet (Van Dongen et

al., 1996). Dan is het juist mogelijk om met verschillende methoden perspectieven op die

werkelijkheid in kaart te brengen waardoor een rijk beeld ontstaat van de situatie in de

organisatie. Naar mijn idee is nog een andere kijk op de methodologische vraag mogelijk als

aanvulling op de objectivistische en subjectivistische antwoorden. Dan gaat het erom dat met

onderzoek bewust (of onbewust) een interventie plaatsvindt in de (veranderende) organisatie.

In dat geval gaat het niet meer om een concrete uitwerking van de vraag hoe een organisatie is

te kennen, maar om de vraag wat het effect is van dat kennen. Dan is aandacht nodig voor een

uitwerking van de manier waarop die interventie al dan niet een bijdrage levert aan verbetering

van de situatie in de organisatie. Toegepast organisatie-onderzoek heeft over het algemeen

als doel om verbetering of verandering te realiseren. In dergelijke situaties is het van belang

om duidelijk te maken hoe aansluiting wordt gezocht bij het functioneren van een organisatie.

In deze studie combineer ik kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor het kennen van

organisaties in verandering. Ik bestudeer documenten, voer gesprekken met verschillende

personen, observeer, gebruik een vragenlijst met zowel open als gesloten vragen en probeer in

interactie met betrokkenen een beeld te creëren van de stand van zaken in hun veranderings-

processen. Dat beeld gebruik ik voor het beantwoorden van een deel van de vragen die ik in deze

studie stel (zie § 4.2). Tegelijk is het ook de bedoeling om met het onderzoek een bijdrage te

leveren aan de veranderingsprocessen in de cases. Ik kies survey-feedback als interventie.

Dat betekent dat ik ingrijp in de situatie in de cases. Het idee achter de survey-feedback is

dat de vragenlijst mensen laat stilstaan bij de situatie in hun organisatie en de aanpak van het
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veranderingsproces, dat de terugkoppeling inzicht geeft in wat er goed gaat en minder goed,

dat perspectieven van verschillende betrokkenen worden geëxpliciteerd, dat mensen in

gesprek gaan over de betekenis van de uitkomsten en dat oplossingen worden gezocht voor

gesignaleerde problemen. Survey-feedback is geen eenvoudige interventie. In deze studie

streef ik ontwikkeling na in het gebruik van deze interventiemethode door reflectie op mijn

eigen handelen en dat van betrokkenen in de organisaties, op keuzes in het feedbackproces

en op effecten daarvan. In de resterende paragrafen van dit hoofdstuk werk ik de drie lijnen

in mijn gedachten over methodologie nader uit. Gegevensverzameling voor het beantwoorden

van de vragen, interveniëren in veranderingsprocessen en ontwikkeling van survey-feedback

als interventiemiddel komen daarin in samenhang aan bod.

meervoudig case-onderzoek
Ik heb gekozen voor het uitvoeren van een zestal casestudies. Het eerste deel van deze paragraaf

gaat over de achtergrond van deze keuze en over de opzet van de studie. In het tweede deel

van deze paragraaf geef ik aan hoe een onderzoek verloopt bij een organisatie, zodat een

beeld ontstaat van de verschillende activiteiten in het onderzoeksproces.

Opzet van de studie
Een casestudie is een vorm van onderzoek die geschikt is om unieke en complexe situaties te

begrijpen. Yin (1994) omschrijft de casestudie als een vorm van empirisch onderzoek waarmee

een onderwerp in zijn natuurlijke context wordt onderzocht. De keuze voor een casestudie

als methode ligt voor de hand in situaties waarbij (1) die context belangrijk is voor het

begrijpen van het onderwerp van onderzoek en (2) een groot aantal variabelen mogelijk een

rol spelen. Naar mijn idee zijn beide redenen van toepassing als het gaat om het verkrijgen

van inzicht in het lastige verloop van ingrijpende veranderingen in organisaties. Het begrijpen

van organisaties in verandering vereist aandacht voor allerlei mogelijke problemen. Een

beeld van de context waarin een veranderingsproces zich afspeelt en mensen zich inzetten

voor hun organisatie is nodig om relaties tussen problemen te begrijpen. Het alleen met een

vragenlijst gegevens verzamelen over belemmeringen in een veranderingsproces maakt het

wel mogelijk om problemen te beschrijven, maar het begrijpen ervan en het inzien van

samenhang is dan moeilijk. Daarvoor is contextuele informatie nodig over de organisatie,

haar omgeving en de mensen die er werken. Een casestudie is daarom een geschikte vorm van

onderzoek voor de vragen die ik in deze studie wil beantwoorden.

Een lastig punt bij onderzoek in real-life settings is dat onderwerp en context niet altijd

zijn te scheiden. In dergelijke situaties spelen altijd meer variabelen een rol dan waar een

onderzoeker zich op kan richten. Een antwoord op dit vraagstuk is (1) de gegevensverzameling

en analyse te laten sturen door theoretische vooronderstellingen en (2) te steunen op meer

informatiebronnen over hetzelfde onderwerp (triangulatie). De vraagstellingen in deze studie

zijn gebaseerd op de eerder uiteengezette theorie en sturen de gegevensverzameling en inter-

pretatie. Methodologische triangulatie draagt bij aan de kracht van een analyse (Denzin,

1978; Denzin & Lincoln, 1994). Er is sprake van methodologische triangulatie wanneer gege-

vens uit meer dan één informatiebron in dezelfde richting wijzen. Een voorbeeld hiervan in
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deze studie is dat antwoorden op stellingen over belemmeringen en succesvoorwaarden in de

vragenlijst overeenkomen met antwoorden op open vragen over deze onderwerpen en met de

informatie die wordt verkregen uit gesprekken met betrokkenen. Worden in open vragen hele

andere belemmeringen genoemd, dan geeft dat aan dat de onderwerpen die in de stellingen

aan de orde komen niet aansluiten bij de problemen die mensen in de organisatie ervaren of

dat naast die onderwerpen nog andere problemen spelen.

De eerste reden om te kiezen voor een meervoudig case-onderzoek is dat ik cases wil kunnen

vergelijken. Onderlinge vergelijking van cases maakt de beantwoording van de vraagstellingen

overtuigender (Herriot & Firestone, 1983). In termen van Yin (1994) maakt onderlinge

vergelijking analytische generalisatie sterker. Het vinden van vergelijkbare resultaten in

verschillende cases betekent dat meer inzicht wordt verkregen in de problematiek van ingrijpende

veranderingen en in de mogelijkheid onderzoek in te zetten ter versterking van deze processen.

Evengoed kunnen verschillende resultaten bijdragen aan inzicht, mits deze verschillen theoretisch

kunnen worden verklaard. Mijn doel is om binnen de cases naar goed begrip van de situatie te

streven en relaties tussen problemen te verhelderen. Een belangrijk criterium bij de selectie van

cases is ‘to maximize what we can learn’ (Stake, 1995, p. 4). Voor een meervoudig ontwerp

betekent dat dat bij selectie van de afzonderlijke cases moet worden gelet op de mogelijkheid om

de vragen te beantwoorden en dat cases niet zodanig verschillen dat onderlinge vergelijking

lastig wordt (zie ook § 4.4).

De tweede reden om te kiezen voor een meervoudig case-onderzoek is dat ik in deze studie

een methode wil ontwikkelen om veranderingen te versterken. Er is meer dan één case nodig

om inzicht te krijgen in mogelijkheden voor het samenbrengen van perspectieven van

betrokkenen en in voorwaarden waaronder survey-feedback een bijdrage levert aan een

veranderingsproces. Het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een feedbackmethode staat

beschreven in paragraaf 2.9. Door vervolgens in elke case te reflecteren op het verloop van

het survey-feedbackproces en op mijn eigen rol daarin, wil ik het stappenplan waar nodig

uitwerken en aanpassen.

Het ontwerp voor dit meervoudig case-onderzoek volgt twee lijnen. De eerste lijn is

gericht op de vragen die gaan over het begrijpen van problemen in veranderingsprocessen.

Daarbij gaat het om het begrijpen van de situatie in elke afzonderlijke case en om het nader-

hand vergelijken van de verschillende cases. Figuur 4.1 geeft weer hoe bestudering van deze

inhoudelijke vragen verloopt en hoe analytische generalisatie tot stand komt. De tweede lijn is

gericht op de vragen die gaan over het verbeteren en versterken van veranderingsprocessen in de

cases. De ontwikkeling van een methode daarvoor vraagt om reflectie op de survey-feedback

in elke case en om tussentijdse vergelijking. Daarom geef ik in figuur 4.2 apart weer hoe de

ontwikkeling van het survey-feedbackproces verloopt. Uiteindelijk leidt deze tweede lijn

zowel tot een inhoudelijk antwoord op de vragen over het samenbrengen van perspectieven

en voorwaarden voor survey-feedback als tot gedachten over het doen van onderzoek in

veranderende organisaties.

De elementen uit figuur 4.1 komen op verschillende plaatsen in deze studie aan bod. Het

eerste blokje is vooral in de voorgaande hoofdstukken uitgewerkt. De vraagstellingen in dit

onderzoek staan in de vorige paragraaf. Het onderzoeksontwerp wordt in deze paragraaf toe-

gelicht. Het plan voor het verzamelen van de gegevens, de uitwerking van de methode en het 
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Figuur 4.1  Ontwerp van en stappen in het onderzoek, gebaseerd op Yin (1994, p. 49)

selecteren van de cases komen in de volgende paragrafen aan bod. In totaal wordt bij zes

organisaties een casestudie uitgevoerd. Twee daarvan zijn verzekeraars, twee zijn zorginstellingen

en twee zijn uitvoerende overheidsorganisaties. Deze casestudies worden afzonderlijk

besproken in de hoofdstukken 5 tot en met 10. In hoofdstuk 11 vindt een vergelijking van de

cases plaats. Bij die vergelijking staat het zoeken naar overeenkomsten en verschillen centraal.

Hierbij gaat ook aandacht uit naar de vraag of binnen organisaties die in dezelfde sector ope-

reren vergelijkbare resultaten worden gevonden en naar de vraag of resultaten verschillen

voor de drie sectoren. In het laatste hoofdstuk van deze studie komen conclusies aan bod en

worden deze in verband gebracht met de besproken theorie.

De elementen uit figuur 4.2 komen in dezelfde hoofdstukken aan bod. De figuur specifi-

ceert hoe de methode-ontwikkeling verloopt. Belangrijk daarbij is dat in elke case wordt

gereflecteerd op het survey-feedbackproces. Dat reflecteren wordt aangeduid door de pijlen

bij de blokjes die de uitvoering van de cases weergeven. Elke volgende case start met een aan-

gepast plan voor het survey-feedbackproces. In hoofdstuk 11 vergelijk ik de cases om zicht te

krijgen op de mogelijkheden voor het samenbrengen van perspectieven en op voorwaarden

voor survey-feedback. In het laatste hoofdstuk trek ik conclusies ten aanzien van methode-

ontwikkeling, bespreek ik nieuwe inzichten en kijk ik terug op het verloop van de methode-

ontwikkeling.

Ter afsluiting van dit gedeelte over de opzet van deze studie besteed ik kort aandacht aan

vijf belangrijke componenten in een casestudie ontwerp. Dat zijn volgens Yin (1994) (1) de

onderzoeksvragen, (2) de eventuele vooronderstellingen, (3) de eenheden van analyse, (4) de

logica waarmee onderzoeksgegevens worden verbonden met vragen en vooronderstellingen,
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Figuur 4.2  Plan voor ontwikkelen survey-feedback methode

en (5) criteria voor interpretatie. De vier onderzoeksvragen en enkele vooronderstellingen

staan in de vorige paragraaf. Organisaties vormen de voornaamste eenheid van analyse in

deze studie. Onder een organisatie versta ik een (grotendeels) zelfstandig opererend systeem dat

te onderscheiden is van zijn omgeving. Een organisatie kan een bedrijf zijn, een instelling,

een concern, of een ministerie. Een business unit van een concern zie ik als een organisatie

aangezien deze grotendeels zelfstandig opereert, onderscheidbaar is van andere organisaties

in het concern, een eigen doelstelling heeft, een eigen directie en zo voort. De beantwoording

van de vragen en criteria voor interpretatie komen in de volgende paragrafen aan de orde.

Tabel 4.2 geeft alvast een overzicht.

Verloop van een onderzoek bij een organisatie
In het verloop van een onderzoek bij een organisatie is een aantal fasen te onderscheiden.

Tijdens het eerste contact wordt bekeken of het voor een organisatie en voor mij interessant

is om samen te werken in een onderzoeksproject. Als dat het geval is maken wij afspraken

voor samenwerking en stel ik een plan van aanpak op voor de organisatie. Dat plan van aanpak

schetst wat het onderzoek inhoudt voor de organisatie en is vooral bedoeld om leidinggevenden

informatie te geven die zij kunnen gebruiken om in hun afdelingen over het onderzoek te

vertellen. Na een bespreking van het plan van aanpak met leidinggevenden wordt een brief

verspreid in de organisatie waarmee de directievoorzitter alle medewerkers op de hoogte stelt

van het onderzoek. Daarna start de oriëntatie op de organisatie en de veranderingen. Middels

gesprekken, documentenstudie en observatie vorm ik een eerste beeld van de situatie. Tevens

bereid ik in deze fase de afname van een vragenlijst voor. De vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’

wordt aan alle betrokkenen voorgelegd en brengt in kaart hoe mensen tegen hun organisatie en
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de veranderingen aankijken. Na analyse van de gegevens uit de vragenlijst en de kwalitatieve

gegevens vindt terugkoppeling van de bevindingen plaats. Deze terugkoppeling verloopt via de

hiërarchische lijn in een organisatie en volgt daarmee een veel gebruikte aanpak bij survey-

feedback. Eerst worden de resultaten met de directie en leidinggevenden besproken.

Leidinggevenden gaan vervolgens in hun afdelingen aan de slag met de resultaten. Na de

bespreking van de resultaten met mensen in de organisatie stel ik een schriftelijk rapport op

waarin bevindingen uit de survey worden beschreven en geïnterpreteerd. Het rapport eindigt

met suggesties aan de organisatie om het veranderingsproces te versterken. De schriftelijke

rapportage geldt als afronding van een onderzoeksproject.

Er staan telkens twee doelen centraal in de verschillende fasen van het onderzoek in een

organisatie: informatie verkrijgen om de onderzoeksvragen mee te beantwoorden én het

leveren van een bijdrage aan de versterking van het veranderingsproces. Die bijdrage krijgt

vooral vorm tijdens de terugkoppeling van de resultaten. Echter, in het proces dat daaraan

voorafgaat vinden voorbereidingen plaats om te zorgen voor een zinvolle terugkoppeling die

ertoe leidt dat gesignaleerde problemen gaan worden aangepakt. Dat betekent onder meer

dat ik in de oriëntatiefase naga of er steun is onder de directie en leidinggevenden om met

de resultaten van het onderzoek aan de slag te gaan. Vervolgens vraag ik de directievoorzitter

om de organisatie te laten weten dat het onderzoek belangrijk is, dat de mening van iedereen

serieus wordt genomen en dat het de bedoeling is om naar aanleiding van de resultaten zaken te

gaan verbeteren. In onderstaande paragrafen werk ik nader uit op welke wijze ik de benodigde

gegevens verzamel en wat mijn aanpak is bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Waar relevant komt tevens aan bod hoe ik onderzoek doen combineer met de wens om de

resultaten in te zetten om ondersteuning te bieden aan een organisatie in verandering.
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hoe samenbrengen gaat samen met meer steun voor Mogelijkheden verkennen voor afzonderlijke cases

veranderingen samenbrengen Vergelijken van groepen
Vergelijken van cases

Relatie aanpak en Ontwerpaanpak leidt tot meer Hele organisatie Aanpak in kaart brengen Begrijpelijkheid binnen context 
effectiviteit belemmeringen dan ontwikkel- Proceseffectiviteit bepalen afzonderlijke cases

aanpak Vergelijken van cases

Versterking Uitwisseling van perspectieven is Groepen in organisatie Voorwaarden in kaart brengen Leerervaringen binnen 
veranderingsproces een belangrijke basis voor actie Hele organisatie afzonderlijke cases
door survey-feedback Vergelijken van cases

Tabel 4.2  Globale uitwerking van het onderzoeksontwerp



oriëntatie op een organisatie en het 
veranderingsproces
Bij het selecteren van organisaties worden drie criteria gehanteerd. Het eerste criterium is het

soort veranderingsproces waarin de organisatie zich bevindt. Er moet sprake zijn van een

ingrijpende verandering die het kernproces in de organisatie raakt en die eveneens gevolgen

heeft voor de aspecten als doelen en strategie, structuur, cultuur of technologie. Omvang is het

tweede criterium. Er wordt gezocht naar middelgrote organisaties met minimaal 100 medewerkers

en maximaal 500 medewerkers. Het derde criterium is dat organisaties uit zowel de non-profit

als de profit sector zijn vertegenwoordigd.

Deze selectiecriteria maken vergelijking tussen de cases mogelijk. In de vorige paragraaf

is toegelicht dat een vergelijkend case-onderzoek bijdraagt aan de kracht van de conclusies.

Het eerste criterium zorgt ervoor dat veranderingsprocessen worden onderzocht waarin

overeenkomstige vraagstukken spelen. Deze studie richt zich op geplande veranderingen.

In termen van Boonstra (2000, p. 18) zijn dit tweede-orde-veranderingen waarin een transitie

plaatsvindt van een stabiele situatie A naar een stabiele situatie B. De non-routinematige

vraagstukken die dan aan de orde komen, maken dat dergelijke trajecten veel kunnen leren

over problemen in veranderingsprocessen. De vraagstukken hebben meestal te maken met de

afstemming tussen organisatie en omgeving (zie § 2.5). Deze afstemming komst zijdelings

aan bod in de cases. De nadruk ligt op de processen die zich binnen organisaties afspelen,

ofwel op de interne dynamiek (In 't Veld, 1995, p. 10). Het tweede criterium zorgt ervoor 

dat organisaties met soortgelijke kenmerken worden vergeleken. Grote organisaties hebben

bijvoorbeeld meer verticale en horizontale complexiteit, meer functies en afdelingen en meer

specialisatie van vaardigheden en functies dan minder grote organisaties (Daft, 1998, p. 148).

Controleren voor dergelijke kenmerken is nodig om zinvolle vergelijkingen te kunnen

maken. Bovendien brengt de uitvoering van de onderzoeksopzet in grote organisaties praktische

problemen met zich mee. Het derde criterium zorgt voor variatie in het soort organisaties

dat wordt onderzocht. Door te bestuderen hoe veranderingen in verschillende sectoren plaats-

vinden, is het mogelijk om tussen en binnen die sectoren te vergelijken.

De netwerken van promotores en onderzoeker worden gebruikt om organisaties te benaderen

die aan de criteria voldoen en die mogelijk zijn geïnteresseerd in samenwerking in een onder-

zoeksproject. Mondelinge en schriftelijke informatie over het project geven een organisatie

een eerste beeld. Wanneer een organisatie belangstelling heeft, volgt een kennismakings-

gesprek. Blijkt het project zinvol voor de organisatie en de onderzoeker dan worden afspraken

gemaakt voor samenwerking. Een belangrijke voorwaarde om de samenwerking te starten is

dat de directie aangeeft aan de slag te willen gaan met de resultaten van het onderzoek. In een

vroeg stadium maak ik een plan van aanpak. Dat plan begint met een eerste indruk van de

situatie in de organisatie. Dan volgt een uitleg van de achtergronden van het onderzoek.

Vervolgens wordt concreet aangegeven wat het onderzoek vraagt van de betreffende organisatie,

wat het oplevert, welke activiteiten plaatsvinden en wat de planning is. Het plan wordt

besproken met de leidinggevenden. Dat biedt tevens de gelegenheid tot een eerste kennismaking.

Op basis van de bespreking vindt aanpassing van het plan plaats.
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De point of entry (Katz & Kahn, 1978) voor samenwerking in een onderzoeksproject is een

directielid. Daarmee wordt een eerste contact gelegd en een kennismakingsgesprek gevoerd.

De gedachte daarachter is om direct contact te leggen op hoog niveau en om commitment

voor de survey-feedback te realiseren. Steun van de top is van belang voor het slagen van een

survey-feedback (Beer, 1980). Tegelijk biedt een kennismakingsgesprek met een directielid

de mogelijkheid om zijn visie op de situatie in de organisatie te verkennen. Het plan voor

samenwerking wil ik in een vroeg stadium met leidinggevenden bespreken. Leidinggevenden

zijn sleutelfiguren in organisaties en in de uitvoering van een survey-feedback (French &

Bell, 1995). Door het aangaan van een relatie met leidinggevenden en door deze groep te

betrekken bij het plan voor samenwerking probeer ik de steun voor het project te verbreden.

De oriëntatie op de organisatie in verandering start nadat in overleg met een directielid

en eventuele andere betrokkenen is besloten om samen te werken in een onderzoeksproject.

Het doel van de oriëntatie is nadere kennismaking, verdere beeldvorming en het leggen van

een relatie met sleutelfiguren. Tijdens de oriëntatie wordt de basis gelegd voor een op de situatie

in de organisatie toegesneden onderzoek en voor zinvolle terugkoppeling.

Het voeren van gesprekken met diverse betrokkenen staat centraal tijdens de oriëntatie.

Ik spreek hier opzettelijk niet van interviews. Emans (1986) omschrijft het interview als een

bijzondere vorm van een gesprek. Een interview heeft als enige doel het verzamelen van

informatie volgens een eerder opgesteld plan. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan de

objectiviteit van de te verzamelen informatie. De oriënterende gesprekken in dit onderzoek

hebben drie doelen: informatie verzamelen, een eerste idee krijgen van perspectieven op de

organisatie en de veranderingen, en contact leggen met diverse personen in de organisatie.

Om deze doelen te bereiken wordt gesproken met directieleden, leidinggevenden, medewerkers

en leden van de ondernemingsraad. De gesprekken zijn beeldvormend en vinden plaats met een

beperkt aantal personen. Bij het verzamelen van informatie gaat het erom een indruk te krijgen

van het werk in de organisatie zodanig dat ik een idee krijg van het kernproces. Ik spreek met

personen die verschillende functies vervullen om subjectieve visies op de situatie in de

organisatie in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk om overeenkomsten en verschillen

na te gaan in perspectieven op het veranderingsproces. Daarmee voorkom ik dat ik vertrek

vanuit een eenzijdige kijk op de situatie (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Bovendien maakt

de selectie van personen het mogelijk om contacten te leggen op alle niveaus in de organisatie.

Daarmee wordt in een vroeg stadium van het onderzoek een stap gezet om bij een aantal

mensen draagvlak en enthousiasme voor het onderzoek te creëren. Enerzijds vraag ik deze

mensen informatie, anderzijds geef ik informatie over het doel, de aanpak en het resultaat

van het onderzoek.

In de gesprekken komen globaal drie onderwerpen aan de orde: het werk van de persoon,

de situatie in de organisatie en de veranderingen. Na een introductie van mijzelf, het onderzoek,

de status van het gesprek en de omgang met de gegevens komt het werk van mijn gespreks-

partner aan de orde. Daarbij gaat het om een schets van de inhoud van het werk en om vragen

over wat goed en minder goed gaat. Op basis hiervan krijg ik een betere indruk van het werk in

de organisatie en een eerste idee van mogelijke problemen en sterke kanten van de organisatie.

Het tweede onderwerp vormt de organisatie. Het gaat dan niet meer over het werk van de

persoon maar over het functioneren van de organisatie. Hoe gaat dat? Heeft de persoon daar
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een beeld van? Dan komen de veranderingen aan de orde. Wat ziet de persoon als de belang-

rijkste veranderingen op dit moment? Wat merkt hij daar zelf van? Heeft hij daar een mening over?

Hoe kijken anderen tegen die veranderingen aan? De gesprekken duren ongeveer een uur.

Meestal is het mogelijk om aan het einde nog even kort vooruit te kijken. De vraag is dan

bijvoorbeeld wat voor problemen de persoon verwacht in de komende periode. Het antwoord

op deze vraag levert meestal een beeld van mogelijke belemmeringen in het veranderings-

proces. Het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt helpt mij bij het begrijpen van de

situatie in een organisatie. Het geeft een eerste indruk van vraagstukken en problemen in het

veranderingsproces en van mogelijke verschillen in het perspectief dat betrokkenen hebben

op dat proces. Ook leveren de gesprekken informatie over de wijze waarop het veranderings-

proces wordt aangepakt. Dat is van belang voor de beantwoording van de derde vraag in deze

studie. Bovendien geven de gesprekken mij de gelegenheid om na te gaan of bepaalde thema’s

voldoende in vragenlijst aan bod komen.

Tijdens de oriëntatie worden documenten verzameld en bestudeerd. Het lezen van jaar-

verslagen, beleidsstukken over verandering, personeelskranten en andere schriftelijke informatie

draagt bij aan verdere beeldvorming en nadere kennismaking. Tevens ondersteunt het de

voorbereiding van de gesprekken en de aanpassing van de terminologie in de vragenlijst

(zie § 4.6). Observatie heeft vooral als doel de sfeer in de organisatie te proeven en een idee

te krijgen van de cultuur en omgangsvormen. In termen van Meerling (1984) gaat het om

vrije observatie, omdat zonder welomschreven kader wordt geobserveerd en niet alleen naar

gedrag wordt gekeken. Deze vorm van observatie is een zinvolle procedure in de verkennende

fase van een onderzoek (p. 160). Resultaten van observatie worden niet systematisch gerapporteerd.

Voor een deel bepalen zij de opstelling van de onderzoeker in de organisatie. Een eenvoudig

voorbeeld is het aanpassen van kleding aan de dresscode in een bedrijf. Ingewikkelder maar

zeker niet onbelangrijk is dat bij terugkoppeling van de resultaten rekening wordt gehouden

met de stemming in organisatie. Is deze optimistisch, dan is het mogelijk om het idee van

versterking van het veranderingsproces aan te laten sluiten bij de heersende positieve stemming.

Is deze pessimistisch, dan is het belangrijk om te zorgen dat de resultaten als kans voor

verbetering worden gepresenteerd en niet tot versterking van de negatieve stemming leiden.

De impressie van de stemming komt grotendeels middels observatie tot stand.

in kaart brengen van belemmeringen bij 
veranderingen
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop belemmeringen bij veranderingen in kaart worden

gebracht. Het eerste deel van de paragraaf gaat over de keuze om dat met een vragenlijst te

doen. In het tweede deel van de paragraaf komen de ontwikkeling en inhoud van deze vragen-

lijst aan de orde. Het derde deel schetst kort de procedure rond de afname van de vragenlijst.

Het met een vragenlijst in kaart brengen van belemmeringen sluit aan bij de objectivistische kijk

op organisaties (zie § 4.3) die gericht is op het beschrijven van de situatie in een organisatie

en op het onderling vergelijken van organisaties. Tegelijk speelt het werken met een vragen-

lijst een rol in het zichtbaar en bespreekbaar maken van verschillende perspectieven op die

situatie en in het versterken van veranderingsprocessen. Deze toepassingen sluiten meer aan
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bij een subjectivistische kijk op organisaties in verandering en bij het werken met een vragen-

lijst als interventiemiddel. Daar ga ik later in dit hoofdstuk nader op in (zie § 4.7 en § 4.9).

Keuze voor een vragenlijst
In de eerste onderzoeksvraag gaat het om het in kaart brengen van belemmeringen in ingrijpende

veranderingsprocessen en het verkennen van relaties tussen deze belemmeringen. Het vorige

hoofdstuk geeft een inventarisatie van belemmeringen en succesvoorwaarden weer die is

geordend in een model (zie § 3.5). De vorige paragraaf laat zien dat de oriëntatie op de organisatie

en de veranderingen geschiedt middels kwalitatieve methoden. Om een beeld te krijgen van

de mate waarin deze belemmeringen en succesfactoren voorkomen in een organisatie wordt

een vragenlijst ontwikkeld. Van der Zouwen en De Jong-Gierveld (1987) omschrijven een

vragenlijst als:

een geordende verzameling vragen (opgesteld door een onderzoeker) ,  waarvan de beantwoording

(door daartoe door de onderzoeker geselecteerde personen), moet leiden tot (voor het beantwoorden

van de probleemstel l ing)  relevante informatie (p.  13) .

De vragenlijst waarmee in deze studie wordt gewerkt, bestaat uit stellingen over de organisatie

en de veranderingen. Verderop in deze paragraaf komt deze lijst uitgebreid aan de orde. De lijst

is bedoeld voor alle betrokkenen in een veranderingsproces.

Een belangrijke reden om in deze studie te werken met een vragenlijst heeft te maken met de

voordelen van deze methode (Harrison, 1994; Seashore, 1987; Swanborn, 1987): de resultaten

zijn eenvoudig te kwantificeren en samen te vatten, het is de snelste en goedkoopste manier

om op grondige wijze gegevens te verzamelen, het is geschikt voor grote steekproeven, het is

bruikbaar voor het vergelijken van eenheden en herhalen van onderzoek, het is goed bruikbaar

voor onderzoek naar attitudes, en gestandaardiseerde instrumenten kennen geteste items.

In deze studie betekenen deze voordelen dat meningen van mensen over hun organisatie

en de veranderingen worden verzameld en omgezet in kwantitatieve gegevens die eenvoudig

grafisch zijn weer te geven. Een samenvatting van de onderzoeksgegevens in een grafiek laat

in een oogopslag zien wat de stand van zaken is in een organisatie. Nadere analyse en inter-

pretatie van de grafiek zijn uiteraard van belang en vereisen kennis van de context. Dat is een

van de redenen om kwantitatieve en kwalitatieve methoden te combineren. Een snelle en

goedkope methode is prettig voor de onderzoeker die in een beperkte tijd en met beperkte

middelen zijn project moet afronden. Belangrijker is dat de belasting voor een organisatie

relatief gering is en dat het mogelijk is resultaten kort na de afname van de vragenlijst terug te

koppelen. De grondigheid van de vragenlijst vertaalt zich in deze studie naar het verzamelen

van gegevens over een groot aantal onderwerpen. In principe worden alle betrokkenen in een

organisatie benaderd om hun mening te geven over de situatie. Er is sprake van een groot

aantal respondenten: per organisatie varieert het aantal betrokkenen van 100 tot 500. Door op

gestandaardiseerde wijze gegevens te verzamelen is het mogelijk om resultaten van verschillende

organisaties te vergelijken en om binnen organisaties resultaten van strategen, invoerders en

ontvangers van de veranderingen te vergelijken. Het testen van stellingen in de vragenlijst

komt verderop in deze paragraaf aan de orde.

Vanuit een interventieperspectief heeft het werken met een vragenlijst ook voordelen. De top

van de organisatie geeft namelijk aan geïnteresseerd te zijn in ieders mening over de organisatie
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in verandering. Tevens wordt de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de resultaten

van het onderzoek. Naast het signaal dat de top van de organisatie afgeeft wordt nog een

ander effect bereikt met de vragenlijst. Door mensen te vragen naar hun mening over onder-

werpen die hun organisatie en de veranderingen betreffen krijgen zij zicht op factoren die

relevant zijn om aandacht aan te besteden in veranderingsprocessen.

Genoemde auteurs signaleren ook nadelen van het werken met een vragenlijst. Deze zijn

dat het moeilijk is om gegevens te verkrijgen over concreet gedrag, dat het weinig informatie

over context levert, dat het onpersoonlijk is, dat het niet geschikt is voor gevoelige onder-

werpen, dat het risico van non-respons bestaat, dat vertekening in antwoorden mogelijk is,

en dat specifieke vaardigheden nodig zijn voor ontwikkeling van het instrument en analyse

van gegevens. Het eerste nadeel is niet erg van toepassing in deze studie, doordat concreet

gedrag niet centraal staat in de probleemstelling. Informatie over context wordt voor een

belangrijk deel verkregen middels de hierboven besproken kwalitatieve methoden. Als aan-

vulling hierop bevat de vragenlijst een aantal open vragen waarin mensen enige context kunnen

schetsen. Een onpersoonlijke aanpak met bijbehorende hoge non-respons is het versturen

van een vragenlijst per post. In deze studie zorgen leidinggevenden in de organisaties voor

de verspreiding van de vragenlijst binnen hun eenheden. Daarmee wordt geprobeerd om een

persoonlijk tintje te geven aan het onderzoek en tevens om de non-respons te verlagen. Met

leidinggevenden heeft de onderzoeker persoonlijk contact bij het bespreken van het plan van

aanpak. Vertekening in de antwoorden is een lastig punt. Om deze vertekening te minimaliseren

wordt bij het maken van de vragenlijst rekening gehouden met aanbevelingen voor de

formulering van items. Dat is immers een belangrijke bron van vertekening (cf. Edwards et

al., 1997). Het goed formuleren van items is een van de specifieke vaardigheden waarover een

onderzoeker moet beschikken bij het werken met vragenlijsten. Verschillende onderdelen van

mijn opleiding gingen over het maken van vragenlijsten en over het analyseren van statistische

gegevens. Daardoor is dit nadeel hier minder van toepassing. Bovendien is de vragenlijst

waarmee in deze studie wordt gewerkt in stappen ontwikkeld en getest in twee pilotstudies.

Kort gezegd komt het erop neer dat het werken met een vragenlijst in deze studie duidelijke

voordelen heeft. De nadelen zijn grotendeels ondervangen. De vragenlijst is daarmee een

krachtig instrument om in dit onderzoek belemmeringen en succesfactoren in veranderings-

processen in kaart te brengen. Het volgende deel van deze paragraaf geeft meer inzicht in de

totstandkoming en inhoud van de vragenlijst.

Ontwikkeling en inhoud van de vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’
De ontwikkeling van de vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ vindt plaats in vier stappen.

In de eerste stap stond literatuuronderzoek centraal. Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de

resultaten van dat literatuuronderzoek. Daarin komt aan de orde dat omstandigheden in

organisaties, de aanpak en inrichting van een veranderingsproces en de individuele beleving

van de veranderingen door mensen in de organisatie een belemmering vormen voor het

veranderingsproces of dat deze het veranderingsproces juist positief beïnvloeden. De ordening

van factoren en de uitwerking ervan zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten, op theorieën

over het goed en minder goed inrichten van organisaties en veranderingsprocessen, en op

opgetekende ervaringen van academici en adviseurs die zich met veranderingsprocessen
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bezighouden. Resultaat van het literatuuronderzoek is het model met zestien factoren (zie § 3.5)

en een globale operationalisatie van die factoren. Bij de eerste factor, doelen en strategie van de

organisatie, zijn belangrijke aspecten bekendheid van de doelen in de organisatie en aandacht

van de organisatie voor haar omgeving.

De tweede stap betreft het analyseren en ordenen van uitspraken over belemmeringen en

succesfactoren die in veranderingsprocessen in Nederlandse organisaties worden aangetroffen.

Ongeveer tweehonderd deelnemers aan postacademisch onderwijs over organisatieverandering

is gevraagd welke belemmeringen en succesfactoren zij tegenkomen in hun dagelijkse praktijk

als adviseur, leidinggevende, verandermanager of stafmedewerker. Dat leverde een verzameling

van ongeveer vijfhonderd kaartjes met belemmeringen en driehonderd kaartjes met succes-

factoren.

In de derde stap gaat het om het opstellen van een eerste versie van de vragenlijst. De

zestien factoren en hun globale operationalisatie vormen hiervoor de basis. Er wordt gekeken

of de verzameling kaartjes met belemmeringen en succesfactoren is in te delen bij de onder-

scheiden zestien factoren en of genoemde belemmeringen en succesfactoren aansluiten bij de

globale operationalisatie. Ongeveer negentig procent van de kaartjes blijkt goed te plaatsen in

de factoren van het model. De overige tien procent van de kaartjes bestaat vooral uit eenmalig

genoemde belemmeringen of succesfactoren. De indruk is dat die alleen voor een specifiek

veranderingsproces van toepassing waren. Veel van de ruim zevenhonderd overgebleven kaartjes

bevatten belemmeringen en succesfactoren die overeenkomen met de globale operationalisatie.

Met behulp van de kaartjes is de globale operationalisatie nader uitgewerkt en kan bij het

formuleren van de stellingen worden aangesloten bij de praktijkervaringen die mensen hebben

met veranderingsprocessen in organisaties. Bekendheid van de doelen in de organisatie

wordt bijvoorbeeld niet zo vaak genoemd op de kaartjes, men spreekt meestal over duidelijk-

heid van de doelen. In de vragenlijst wordt de stelling daarom: ‘Het is mij duidelijk welke

doelen (naam van de organisatie) wil bereiken.’ Aandacht van de organisatie voor de omgeving

is in de vorm van een stelling omschreven als: ‘(Naam van de organisatie) besteedt veel aan-

dacht aan markteisen en ontwikkelingen in de omgeving.’

De vierde stap bestaat uit het uitvoeren van twee pilotstudies met de vragenlijst. De eerste

pilot (Aspeslagh, 1996a) is vooral bedoeld om de formuleringen te testen en om een indruk

te krijgen van de bruikbaarheid van de vragenlijst voor een organisatie. Zestig procent van

de medewerkers van een dienstverlenende organisatie vult de lijst in. Het algemene oordeel

over de inhoud van de vragenlijst en bruikbaarheid voor de organisatie is positief.

Belangrijkste resultaat van deze pilot is de verheldering van een aantal ambigue stellingen.

Tevens blijken de betrouwbaarheidsscores voor de schalen in de vragenlijst (factoren uit het

model) redelijk hoog tot hoog. Dat geeft aan de stellingen die bij een schaal horen een

samenhangend geheel vormen. In de tweede pilot (Aspeslagh, 1996b) gaat het erom de herziene

versie van de vragenlijst te testen en om na te gaan hoe de vragenlijst ingezet kan worden als

onderdeel van een onderzoeksproject om het veranderingsproces in een organisatie te versterken.

Deze pilot vindt plaats bij een eenheid van een internationaal concern dat technologie en

elektronica produceert. Naar aanleiding van de tweede pilot wordt de versie van de vragen-

lijst ‘Veranderen in organisaties’ opgesteld om in de cases mee te werken.
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Organisatie

Organisatiedoelen Duidelijkheid van de organisatiedoelen, overeenstemming over die doelen, duidelijkheid van de 
en -strategie strategie, externe gerichtheid van de strategie en flexibiliteit om in te spelen op de omgeving

Voorbeeld: Het is mij duidelijk welke doelen (naam organisatie) wil bereiken
Structuur Regels en procedures, beslissingen over de uitvoering van het werk, wijze van besluitvorming, 

ordelijk en systematisch in werken
Voorbeeld: Deze organisatie kent te veel regels en procedures

Cultuur en Werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers, aandacht voor teamontwikkeling, aanmoedigen 
leidinggeven van eigen initiatief, cultuurverschillen tussen afdelingen, contact tussen leidinggevenden en 

medewerkers, vertrouwen in leidinggevenden, contacten met collega’s
Voorbeeld: Er is goed werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers

Technologie Beschikbaarheid technische middelen, gebruik technologie, informatie over werk
Voorbeeld: Er zijn voldoende technische hulpmiddelen (specificeren) om mijn werk naar behoren uit te voeren

Werk Zelf kunnen invullen werkuitvoering, afwisseling in werk, waardering voor werk, inzet kennis en 
vaardigheden, plezier in werk, voldoende personeel, carrièreperspectief, arbeidsvoorwaarden
Voorbeeld: Het is goed mogelijk de uitvoering van mijn werk naar eigen inzicht in te vullen

Onderlinge Afdelingsbelangen, gerichtheid op eigen positie, aandacht van top voor medewerkers, competitie 
verhoudingen tussen afdelingen, invloed van afdelingen

Voorbeeld: Afdelingen in deze organisatie zijn in het algemeen gericht op het realiseren van eigen belangen

Veranderingsproces

Veranderdoelen Duidelijkheid veranderdoelen, overeenstemming over die doelen, duidelijkheid over wijze van realiseren
en -aanpak Voorbeeld: De doelen van het veranderingsproces zijn duidelijk
Technologie Realisatie technische veranderingen, aandacht voor technologische veranderingen, beschikbaarheid 

technische middelen voor realisatie veranderingen
Voorbeeld: De verandering vereist technologische aanpassingen die moeilijk zijn te realiseren

Spanningen Spanningen tussen afdelingen, spanningen binnen afdelingen, druk op bestaande cultuur
Voorbeeld: Het veranderingsproces leidt tot een toename van spanningen tussen afdelingen

Tijdsverloop Hoeveelheid gelijktijdige veranderingen, duidelijkheid fasen in proces, tijd voor verschillende fasen, tijd 
voor acceptatie van veranderingen, verloop besluitvorming
Voorbeeld: Er worden te veel veranderingen tegelijkertijd doorgevoerd

Informatievoorziening Duidelijkheid van informatie, frequentie van informatie, informatie over voortgang, bron van informatie
Voorbeeld: De informatie over het veranderingsproces is duidelijk

Creëren van Aandacht voor ideeën van medewerkers, trainingen en cursussen, bespreken van ervaringen, betrekken
betrokkenheid ondernemingsraad, betrekken afdelingen, bijsturingmogelijkheden

Voorbeeld: Tijdens het veranderingsproces is er voldoende aandacht voor ideeën van medewerkers
Rol van verander- Zichtbaarheid top, indruk verandermanagers, capaciteiten verandermanagers, aandacht voor spanningen 
managers tussen afdelingen, communicatie over aanpak

Voorbeeld: De directie / het managementteam verbindt zich openlijk en actief met het veranderingsproces
Rol van leiding- Betrekken medewerkers, aanpassen stijl van leidinggeven, aandacht voor spanningen binnen afdelingen, 
gevenden aandacht voor oplossingen van problemen, aandacht voor persoonlijke gevolgen voor medewerkers

Voorbeeld: Leidinggevenden betrekken medewerkers bij de invoering van de veranderingen
Verwachting uitkomst Onzekerheid door veranderingen, gevolgen voor privé-leven, ervaringen met eerdere veranderingen, 

gevoel van afkeuring eerder werk, kennis en ervaring voor toekomst, druk op normale werkzaamheden, 
eigen belang
Voorbeeld: Het veranderingsproces roept bij mij grote onzekerheid op

Steun en inzet Erkenning van noodzaak, vertrouwen in haalbaarheid, persoonlijke voordelen, steun voor doelen, inzet 
voor verandering
Voorbeeld: Ik vind de veranderingen noodzakelijk

Tabel 4.3  De vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ en voorbeelden van stellingen



De vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ bevat 79 vragen met telkens vijf antwoord-

mogelijkheden. De vragen zijn geformuleerd als stellingen. De persoon die de lijst krijgt voor-

gelegd wordt gevraagd om aan te geven in welke mate hij het eens of oneens is met de inhoud

van de stelling. Het eerste deel van de lijst bevat stellingen over de organisatie en het tweede

deel bevat stellingen over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Twee open

vragen aan het einde van de lijst zijn bedoeld om de invuller de gelegenheid te bieden in

eigen woorden aan te geven wat hij als de meest belemmerende factor in het veranderings-

proces ziet en wat hij als de meest bevorderende factor ziet. Een aantal algemene vragen is

bedoeld om onder andere de functie, het geslacht en de leeftijd van de persoon te achterhalen.

Het deel over de organisatie is onderverdeeld in zes factoren. Het deel over het veranderings-

proces is onderverdeeld in tien factoren. De omschrijvingen van deze factoren staan in tabel 4.3.

Daarin is tevens voor elke factor een voorbeeld van een bijbehorende stelling opgenomen.

De resultaten van de vragenlijst worden grafisch weergegeven. Een grafiek komt als volgt

tot stand. Per schaal worden de scores opgeteld en gedeeld door het aantal items in de schaal.

Vervolgens worden deze gemiddelde beoordelingen van de factoren samengevoegd in vier

categorieën: erg negatieve oordelen (1 tot 2 op de vijfpuntsschaal), negatieve oordelen (2 tot 3),

positieve oordelen (3 tot 4) en erg positieve oordelen (4 tot 5). De zwarte en donkergrijze

gedeelten van de grafiek geven de percentages erg negatief en negatief beoordeelde stellingen

weer. De lichtgrijze en bijna witte gedeelten van de grafiek geven de positief en erg positief

beoordeelde stellingen weer. Het op deze wijze weergeven van de negatieve en positieve oordelen over

kenmerken van de organisatie en het veranderingsproces heeft als doel op genuanceerde wijze

te laten zien hoe de meningen in een organisatie zijn verdeeld. Ik spreek van een belemmerende

factor wanneer meer dan de helft van de mensen in de organisatie een kenmerk negatief

evalueert. Omgekeerd is er sprake van een succesfactor bij een positieve evaluatie door meer

dan de helft van de mensen. Dit criterium is arbitrair. Evengoed kan worden gesteld dat er in een

ingrijpend veranderingsproces pas sprake is van een succesfactor als bijvoorbeeld driekwart van

de betrokkenen een helder beeld heeft van de doelen van de verandering. Mijn keuze voor

vijftig procent als criterium sluit aan bij het idee dat belemmeringen en succesvoorwaarden

uiteinden van een dimensie zijn. Halverwege die dimensie bevindt zich een omslagpunt van

negatief naar positief. Figuur 4.3 laat een voorbeeld zien van een grafische weergave van de

resultaten van de vragenlijst.

De figuur laat zien dat er met name problemen spelen in de huidige organisatie. Vijf van

de zes kenmerken die betrekking hebben op deze fictieve organisatie worden negatief beo-

rdeeld door ongeveer driekwart van de betrokkenen. Alleen over het werk zijn mensen posi-

tief. Waarschijnlijk is deze situatie aanleiding voor het starten van een veranderingsproces en

wordt in dat veranderingsproces verbetering van de problemen nagestreefd. Over het veran-

deringsproces is een ruime meerderheid van de betrokkenen positief. De doelen en aanpak

zijn bijvoorbeeld helder voor driekwart van de mensen en de steun en inzet voor het veran-

deringsproces zijn hoog. Het lijkt erop dat mensen verlangen naar verbetering van de situa-

tie en daar een bijdrage aan willen leveren (cf. Bennebroek Gravenhorst et al., in druk).

Niettemin leidt het veranderingsproces tot spanningen binnen en tussen afdelingen en heeft

een aantal leidinggevenden moeite met het vinden van hun rol in het veranderingsproces.

Deze speculatieve interpretatie geeft een idee van de manier waarop een grafiek kan worden 
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Figuur 4.3  Weergave van resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen van organisaties’

geïnterpreteerd. In de volgende hoofdstukken vindt uitgebreidere interpretatie plaats van

dergelijke grafieken die niet alleen is gebaseerd op de vragenlijst resultaten, maar ook steunt

op een kwalitatieve analyse van de situatie in de case.

Afname van de vragenlijst
De procedure rond de afname van de vragenlijst is in belangrijke mate gericht op het maxima-

liseren van de respons. Bij survey-onderzoek is een hoge respons van belang om betrouwbare

resultaten te verkrijgen. Lage respons kan vertekening van de resultaten betekenen door

ongelijke vertegenwoordiging van verschillende groepen (Fowler, 1984). Er is geen standaard

voor de minimale respons bij surveys, maar vijftig procent wordt wel als minimum gezien

(Edwards et al., 1997). Bij survey-feedback is een hoge respons nog om een tweede reden van

belang. Terugkoppeling van de resultaten neemt toe in effectiviteit wanneer meer mensen de

vragenlijst hebben ingevuld. Een respons van bijvoorbeeld dertig procent kan representatief

zijn, maar is naar mijn idee in een feedbackproces weinig stimulerend. Het bespreken van de

resultaten in een organisatie doet mensen meer als tenminste de helft van de mensen de vragen-

lijst heeft ingevuld. Dat maakt meer indruk, zorgt voor een overtuigender totaalbeeld en het

draagt eraan bij dat groepen in de organisatie zich eigenaar van de resultaten (gaan) voelen

(zie ook § 4.9).
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Voorafgaand aan de afname wordt de terminologie in de vragenlijst aangepast aan de situatie

in de organisatie. Dat betekent dat in de algemene instructie wordt toegelicht om welk

veranderingsproces het gaat. Ook worden de delen met de vragen over de organisatie en over

het veranderingsproces voorzien van een korte aangepaste instructie. De terminologie in de

stellingen wordt waar nodig aangepast. Het vervangen van de term ‘deze organisatie’ door de

naam van de organisatie maakt het invullen prettiger doordat dat de stellingen niet abstract

en algemeen overkomen. Ook worden de termen ‘verandermanagers’ en ‘leidinggevenden’

zodanig geformuleerd dat zij aansluiten op de specifieke situatie. Middels een proefafname

of door het voorleggen van de lijst aan een aantal betrokkenen ga ik na of de aangepaste versie

duidelijk is. Vergelijkbaarheid van de resultaten van de afzonderlijke cases is een criterium

dat concurreert met aansluiting op de specifieke situatie. Dat betekent dat ik de formulering

van stellingen in principe niet wijzig. Wel is het mogelijk om extra stellingen toe te voegen

om na te gaan hoe over een specifiek thema wordt gedacht. Bij de uiteindelijke versie van de

vragenlijst voeg ik een begeleidende brief bij. In die brief verwijs ik naar de brief die de directie

over het onderzoek verstuurde, herhaal ik het doel van het onderzoek en geef ik aan welke

procedure voor afname van de lijsten wordt gevolgd.

Mijn streven is om afdelingen of teams de vragenlijst tijdens een werkoverleg of op een

andere gelegenheid te laten invullen. Groepsafname leidt tot een hogere respons dan uitreiking

van de lijst of verzending (Den Hertog & Van Sluijs, 1995). Tijdens de groepsafname kan een

leidinggevende kort het doel van het onderzoek bespreken en aangeven wat de bedoeling is

met de vragenlijst zodat ook een mondelinge toelichting wordt gegeven. Dat is een van de

redenen om in een eerder stadium al contact te leggen met de leidinggevenden. Wanneer

groepsafname niet mogelijk is, stel ik mij voor dat leidinggevenden de lijst uitreiken, een toe-

lichting geven en mensen dringend vragen om de lijst in te vullen. Het afdwingen van een

bepaalde wijze van afname komt de respons niet ten goede en staat op gespannen voet met

de relatie die ik met mensen in de organisatie wil opbouwen. Daarom bepaal ik in elke case

in overleg met betrokkenen de precieze afnameprocedure. Bij groepsafname of bij uitreiking

door de leidinggevenden stel ik mij voor dat de lijsten in een gesloten enveloppe worden

ingenomen door de leidinggevenden. In geval van uitreiking is twee weken een reële periode

voor invulling (Edwards et al., 1997). Mensen krijgen dan voldoende gelegenheid om zelf een

geschikt moment te kiezen voor het invullen van de lijst en tegelijk is de periode niet dusdanig

dat de lijst wordt weggelegd en vergeten. Doordat de leidinggevenden de lijsten innemen

kunnen zij zelf de respons in de gaten houden.

perspectieven van belanghebbenden in kaart
brengen
In de tweede onderzoeksvraag gaat het om het in kaart brengen van perspectieven van

belanghebbenden op hun organisatie en de veranderingen. Tevens wil ik nagaan wat mogelijk-

heden zijn om deze perspectieven samen te brengen. Eerst bespreek ik welke belanghebbenden ik

onderscheid in veranderende organisaties. Vervolgens geef ik aan hoe ik hun perspectieven vergelijk

en op welke wijze ik de mate van overeenstemming bepaal. Aan het slot van deze paragraaf

ga ik in op een manier om belanghebbenden kennis te laten nemen van elkaars perspectieven.

95

4.7



In paragraaf 2.3 worden drie manieren besproken om belangengroepen in organisaties te

onderscheiden. Kijkend naar de structuur van een organisatie is het mogelijk om groepen in

te delen naar de plaats in de organisatiestructuur (directie, middenkader, staf, uitvoerend,

ondersteunend) en naar het soort werk of de afdeling (verkoop, productie, inkoop, financiën,

administratie). Een derde manier om belangengroepen te onderscheiden is door te kijken

naar de rollen die zij spelen in veranderingsprocessen. In dat geval is er sprake van een drie-

deling in strategen, invoerders en ontvangers. Strategen voelen meestal als eerste de nood-

zaak tot veranderen, zetten de grote lijnen uit en nemen belangrijke beslissingen. Invoerders

realiseren de veranderingen en regelen de dagelijkse gang van zaken. Ontvangers bepalen uit-

eindelijk of veranderingen slagen en of de invoering daadwerkelijk verloopt zoals strategen

en invoerders dat voor ogen hebben. Deze rolverdeling is vrij algemeen en abstract. In de

cases is het nodig om te bepalen welke groepen of personen welke rollen spelen en wat die

rollen inhouden. Een concrete uitwerking van deze rolverdeling laat onder meer zien in hoeverre

strategen zelfstandig opereren of dat zij bij de vormgeving van een veranderingsproces al

overleg voeren met invoerders en ontvangers. Ik kies ervoor om belanghebbenden te onder-

scheiden naar de rollen die zij vervullen in een veranderingsproces, omdat dat goed aansluit

bij de situatie in de organisaties die ik onderzoek. Deze bevinden zich immers allemaal in een

veranderingsproces. Een tweede is dat het onderscheid aansluit bij het idee dat in een

veranderende organisatie verschillende perspectieven bestaan op de situatie. In het eerste

hoofdstuk gaf ik aan dat bij organisatieverandering het perspectief van het management, c.q.

de strategen, centraal staat. Door de verschillende rollen te onderscheiden en in kaart te

brengen hoe verschillende betrokkenen naar hun organisatie en de veranderingen kijken,

ontstaat een beeld van de diverse zienswijzen, inzichten en ervaringen die in een organisatie

bestaan.

Nadat in een case is bepaald welke personen in een veranderingsproces welke rollen

vervullen, maak ik voor elke groep een uitsplitsing van hun scores. Daarmee breng ik in kaart

wat de mening is van elke groep over de zestien kenmerken van veranderende organisaties

die aan bod komen in de vragenlijst. Er is weinig bekend over verschillen in perspectieven,

omdat over het algemeen het managementperspectief centraal staat in veranderingsprocessen.

Door per groep het percentage positieve en negatieve oordelen over de kenmerken weer te

geven, ontstaat een beeld van verschillen in perspectief. Verkenning en het begrijpen van

patronen is hier het voornaamste doel. Vanuit de rol die strategen vervullen is het onder

meer te verwachten dat deze personen door hun informatievoorsprong een beter beeld hebben

van de veranderdoelen dan invoerders en ontvangers. De overeenkomst in perspectieven is te

bepalen door per kenmerk het grootste verschil tussen de groepen weer te geven. Vervolgens

kan ik nagaan of de mate waarin perspectieven overeenkomen (relatief kleine verschillen tussen

de groepen) samenhangt met de steun en inzet voor het veranderingen.

Het verkennen van mogelijkheden om perspectieven van betrokkenen samen te brengen

gebeurt tijdens de survey-feedback (zie § 4.9). Eerder is aangegeven hoe contacten met de

organisaties worden gelegd, dat een plan van aanpak voor samenwerking in een onderzoek

wordt opgesteld, hoe nadere oriëntatie op de organisatie en de veranderingen plaatsvindt en welke

de rol van de vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ in dit onderzoek vervult. Na verwerking

en analyse van alle verzamelde gegevens start de terugkoppeling. Deze vindt plaats in een
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aantal stappen. De eerste stap is het bespreken van de voorlopige resultaten met de directie en

met de leidinggevenden. Tijdens die bespreking staan belemmeringen en succesvoorwaarden

centraal. De algemene vraag is dan wat er goed gaat en wat er minder goed gaat in de

veranderende organisatie. Verschillen in perspectief vormen een onderdeel van het antwoord

op die vraag. Bij doelen en aanpak van de veranderingen is het bijvoorbeeld gunstig als alle

betrokkenen daar een goed beeld van hebben. De literatuur suggereert dat dat vaak niet het

geval is. Wanneer verschillen bestaan tussen strategen, invoerders en ontvangers kan dat aan-

leiding zijn om met betrokkenen op zoek te gaan naar de achtergrond van die verschillen.

In eerste instantie probeer ik samen met de directie en leidinggevenden de verschillen in

perspectief te analyseren en na te gaan wat de betekenis daarvan is voor het vervolg van het

veranderingsproces. Deze aanpak hangt samen met de centrale rol die leidinggevenden spelen

in het survey-feedbackproces. Daarna is het de bedoeling dat leidinggevenden de resultaten in

hun eenheden bespreken. Om de bespreking te ondersteunen stel ik een schriftelijke rapportage

op met daarin de resultaten, een uitgebreide toelichting en conclusies gebaseerd op de resultaten

en de gezamenlijke interpretatie daarvan. Leidinggevenden kunnen deze rapportage gebruiken

om met medewerkers nader van gedachten te wisselen over de resultaten en over de betekenis

van verschillen in perspectief. Wanneer leidinggevenden bijvoorbeeld een beter beeld hebben

van de doelen en de aanpak van de veranderingen is het een zinvolle vraag hoe zij deze voor-

sprong kunnen gebruiken om aan medewerkers duidelijk te maken wat met de veranderingen

kan worden bereikt en hoe deze in de praktijk vorm krijgen.

aanpak van een veranderingsproces en 
effectiviteit
Bij de derde vraag gaat het om de relatie tussen de aanpak van een veranderingsproces en

de effectiviteit ervan. De vooronderstelling is dat ontwerpmatige benaderingen tot meer

belemmeringen leiden dan ontwikkelbenaderingen doordat daarbij minder aandacht aan het

veranderingsproces wordt besteed. Alvorens na te kunnen gaan of een relatie bestaat tussen

aanpak en effectiviteit is het nodig de veranderaanpak in een case te karakteriseren. Ook is

het nodig om de effectiviteit van een veranderingsproces te bepalen.

In het tweede hoofdstuk zijn de ontwerp- en ontwikkelbenadering van veranderingen aan de

orde gekomen. Die benaderingen zijn uitgewerkt aan de hand van elf kenmerken (zie § 2.6).

Door voor elk van de cases aan te geven hoe deze elf kenmerken vorm krijgen in het

veranderingsproces ontstaat een beeld van de mate waarin er sprake is van een ontwerp

benadering dan wel een ontwikkelbenadering. Bij het karakteriseren van de gehanteerde

benadering in een case baseer ik mij op informatie uit de gesprekken, op documenten over

het veranderingsproces en op andere relevante beschikbare gegevens.

Bij effectiviteit van een veranderingsproces kan een onderscheid worden gemaakt tussen

uitkomsteffectiviteit en proceseffectiviteit (De Leeuw, 1994; Vossen & Kluytmans, 1994).

Uitkomsteffectiviteit is in dit onderzoek niet te bepalen, want de veranderingsprocessen in

de cases zijn nog niet afgerond tijdens het onderzoek. Proceseffectiviteit heeft betrekking op

het verloop van een veranderingsproces. De Leeuw stelt dat evaluatie van het procesverloop

kan leren wat effectief veranderen inhoudt (p. 230). Voor de cases in dit onderzoek bepaal ik
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de proceseffectiviteit door te kijken in welke mate er belemmeringen optreden die te maken

hebben met de veranderingen die plaatsvinden. In de vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’

hebben tien kenmerken betrekking op het veranderingsproces: doelen en aanpak, technologie,

spanningen, tijdsverloop, informatievoorziening, creëren van betrokkenheid, rol van verander-

managers, rol van leidinggevenden, verwachting uitkomst, en steun en inzet. De beoordeling

van deze kenmerken door betrokkenen in de organisatie geeft een indicatie van de proces

effectiviteit. Er is sprake van een hoge proceseffectiviteit wanneer alle betrokkenen positief

oordelen over de tien kenmerken. De proceseffectiviteit is laag wanneer alle betrokkenen

negatief oordelen over die kenmerken. Het tegen elkaar afzetten van de scores voor aanpak

van de veranderingen en de proceseffectiviteit leert of er sprake is van een verband. Wanneer

een hoge score voor aanpak samenhangt met een hoge score voor proceseffectiviteit geeft dat aan

dat bij een ontwikkelbenadering minder belemmeringen voorkomen. Een andere mogelijkheid

is dat bij beide benaderingen verschillende belemmeringen voorkomen.

Voordat in hoofdstuk 11 wordt nagegaan of een verband tussen aanpak en proceseffectiviteit

bestaat, ga ik in de afzonderlijke cases na of de problemen in het veranderingsproces zijn te

begrijpen in het licht van de gekozen aanpak. De interpretatie van de verzamelde gegevens

begint met het aangeven van wat goed gaat in het veranderingsproces en wat minder goed

gaat. Vervolgens komen de perspectieven van betrokkenen aan de orde. Daarna karakteriseer

ik de aanpak van het veranderingsproces en relateer ik die aan de situatie in de organisatie.

In dat verband krijgt de rol van verandermanagers specifieke aandacht. Verandermanagers

spelen een belangrijke rol in de invoering van veranderingen. Ik wil nagaan of het oordeel

van betrokkenen over de personen die het veranderingsproces sturen en begeleiden samen-

hangt met een goed of minder goed verloop van dat proces. Voor een schets van de wijze

waarop betrokkenen de verandermanagers beoordelen baseer ik mij op informatie uit de

gesprekken, de mening over de stellingen uit de vragenlijst over de verandermanagers en 

antwoorden op de open vragen.

survey-feedback om een veranderingsproces te
versterken
Bij de vierde vraag gaat het om de bruikbaarheid van survey-feedback als methode om een

veranderingsproces te versterken. In de beantwoording van die vraag richt ik mij op de voor-

waarden die van belang zijn om een survey-feedback te laten slagen. De twee centrale elementen

in een survey-feedbackproces zijn gegevensverzameling met een vragenlijst en terugkoppeling

van de resultaten naar betrokkenen (French & Bell, 1995). Kuhnert (1993) voegt daaraan toe dat

het expliciete doel van de terugkoppeling is dat betrokken zelf actie ondernemen om verbetering

van gesignaleerde problemen te realiseren (cf. Miles et al., 1969). In de methodische uitwerking

van een survey-feedbackproces wordt een aantal fasen of stappen onderscheiden. Deze bieden

een houvast voor het in de praktijk werken met survey-feedback als interventie en voor het

uitwerken van de voorwaarden voor een geslaagde feedback. In deze paragraaf beschrijf ik

het stappenplan en de achterliggende gedachten die het vertrekpunt vormen voor de eerste

case. Gaandeweg deze studie ontwikkel ik dat stappenplan en ga ik na welke voorwaarden

bepalen of survey-feedback tot actie leidt door telkens te reflecteren op de aanpak van de
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interventie, de effecten van die aanpak en mijn eigen rol in het feedbackproces (zie ook § 4.10).

De fasen of stappen in een survey-feedbackproces bestaan uit een set van samenhangende

activiteiten gericht op een bepaald gedeelte van de interventie. Kuhnert (1993) onderscheidt vijf

fasen: planning, ontwerp, gegevensanalyse, rapportage en implementatie. Voor elk van deze

fasen bespreekt hij overwegingen die van belang zijn bij het gebruik van een survey-feedback

in een concrete situatie. De kern van deze overwegingen is dat het in elke fase van belang is

om rekening te houden met het doel van de feedback. Als managementontwikkeling het doel is

van de survey-feedback leidt dat tot een andere invulling van de vijf fasen dan wanneer het gaat

om verbetering van de interne communicatie. Een concretere uitwerking van een dergelijke

fasering geven French en Bell (1995, p. 220). Zij bespreken een stappenplan voor survey-feedback

dat optimaal gebruik van de uitkomsten bevordert. Dat plan bestaat uit vijf stappen:

1 de top van een organisatie wordt betrokken in de planning van de survey-feedback

2 gegevensverzameling vindt plaats bij alle leden van de organisatie

3 resultaten worden teruggekoppeld naar de top van de organisatie en dan via hiërarchische

lijnen naar de eenheden

4 een adviseur helpt leidinggevenden met het voorbereiden van de bespreking in hun 

eenheden en is eventueel aanwezig als resource person

5 leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden waarbij (a) mensen gezamen-

lijk de gegevens interpreteren en (b) plannen worden gemaakt voor verbeteringen

Deze stappen vormen de basis voor de inrichting van het survey-feedbackproces in de eerste

case. Een belangrijke reden om te kiezen voor dit stappenplan is dat leidinggevenden daarin

een centrale rol spelen. Het idee achter de survey-feedback in deze studie is dat versterking

van een veranderingsproces plaatsvindt doordat betrokkenen met elkaar in gesprek gaan

over de vraag wat er goed en minder goed gaat en naar aanleiding daarvan nadenken over

acties die tot verbetering kunnen leiden. Door leidinggevenden een voortrekkersrol te laten

spelen in dat proces wordt aansluiting gezocht bij de bestaande wijze van sturing in een

organisatie en bij de centrale rol die leidinggevenden spelen in veranderingsprocessen (zie § 3.4).

De rol van leidinggevenden in het survey-feedbackproces en overwegingen bij invulling van

de vijf stappen licht ik hieronder nader toe.

In de eerste stap wordt steun gezocht voor de survey-feedback bij de top van een organisatie.

Net als openlijke steun van de top een succesfactor is in veranderingsprocessen (Beer et al.,

1990b), geeft steun voor een survey-feedback van deze groep een krachtig signaal aan een

organisatie. Een directie of managementteam laat met een survey-feedback zien dat het

bereid is samen met alle betrokkenen stil te staan bij de huidige situatie en te kijken naar

verbetermogelijkheden. Het betrekken van de top van de organisatie in de planning van een

survey-feedback biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het doel ervan en de relevantie

voor het veranderingsproces (Kuhnert, 1993). Mijn voornemen is om na de eerste kennis-

making een plan van aanpak voor samenwerking in een onderzoeksproject op te stellen.

Bespreking van dat plan met de directie of het managementteam biedt de mogelijkheid stil

te staan bij het doel van het onderzoek en een relatie aan te gaan met de opdrachtgever. Beide

dragen bij aan het succes van de interventie (Cummings & Worley, 1993). Vanwege de rol van

de leidinggevenden in de terugkoppeling van de resultaten is het van belang om ook met

deze groep het plan van aanpak te bespreken.
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In de tweede stap wordt de vragenlijst voorgelegd aan alle mensen in de organisatie. In

tegenstelling tot gewone surveys wordt bij survey-feedback meestal niet met steekproeven

gewerkt (Edwards et al., 1997; French & Bell, 1995). Het benaderen van alle mensen in de

organisatie draagt bij aan de betrokkenheid bij de survey-feedback doordat het management

aangeeft dat ieders mening over de situatie in de organisatie belangrijk is (Edwards et al.,

1997) en doordat participatie in de gegevensverzameling ervoor zorgt dat mensen de uit-

komsten als van zichzelf beschouwen (Miles et al., 1969). Bovendien biedt het breed ver-

spreiden van de lijst de mogelijkheid om perspectieven van verschillende betrokkenen in kaart

te brengen en groepen te vergelijken. Het is daarom van belang een hoge repons te realiseren.

De meeste gepubliceerde responspercentages variëren tussen de vijfendertig en tachtig procent

(Edwards et al., 1997). Hoewel er geen objectief criterium is voor een ‘mooie’ respons, stellen

zij vijftig procent als minimum voor surveys in organisaties. Een belangrijke manier om de

hoogte van de respons te beïnvloeden is (persoonlijk) contact te maken met respondenten en

door hen te herinneren aan het invullen van de vragenlijst (Fowler, 1984). Ik stel mij voor

dat voorafgaand aan de vragenlijst de directie of het managementteam een brief verspreidt

waarin zij hun steun voor de survey-feedback kenbaar maken en toelichten wat het doel

ervan is. Een brief bij de vragenlijst is een andere mogelijkheid om contact te maken. Ook

kunnen leidinggevenden medewerkers persoonlijk aanspreken over de vragenlijst. Enige tijd

na verspreiding van de lijsten kunnen mensen worden herinnerd aan de uiterlijke datum

voor het terugsturen.

In de derde stap begint de terugkoppeling van de uitkomsten. Bij survey-feedbacks worden

uitkomsten teruggekoppeld naar alle betrokkenen en niet alleen naar het management

(French & Bell, 1995). Een vraag daarbij is of de uitkomsten gelijktijdig naar iedereen worden

teruggekoppeld of via de hiërarchische lijn (Bowers & Franklin, 1972). In de meeste gevallen

wordt voor de laatste aanpak gekozen. In dat geval start de terugkoppeling bij de top van de

organisatie, in de regel ook de opdrachtgever. Vervolgens worden de uitkomsten met de leiding-

gevenden besproken en daarna met medewerkers. Voordeel van deze aanpak is dat elke groep

rustig kan stilstaan bij de uitkomsten en dat op elk niveau in de organisatie draagvlak kan

worden ontwikkeld om ermee aan de slag te gaan (Kuhnert, 1993). Daarbij is het eveneens

van belang dat elke niveau erkent wat zijn aandeel is in de gesignaleerde problemen (French &

Bell, 1995). Op die manier worden verschillende groepen in de organisatie hun eigen change

agent (Miles et al., 1969). Mijn voornemen is om terugkoppeling via de hiërarchische lijn te

laten verlopen. Dat biedt tevens de mogelijkheid om apart met de leidinggevenden stil te

staan bij de terugkoppeling naar de eenheden (zie stap vier). Schriftelijke rapportage van de

uitkomsten kan de terugkoppeling ondersteunen. Nadere invulling van deze derde stap

bepaal ik in overleg met betrokkenen om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten op de situatie

in de case.

In de vierde stap helpt een adviseur met voorbereiden van de bespreking in de eenheden.

Eventueel is hij bij die bespreking aanwezig als resource person. Het onderscheiden van deze

stap wijst op de ondersteunende rol die een adviseur vaak speelt in (de voorbereiding van)

de feedbacksessies. Die rol heeft een inhoudelijke of meer ‘technische’ kant en een proces-

matige (Bowers & Franklin, 1972). Inhoudelijk of technisch kan de ondersteuning van een

adviseur bestaan uit het toelichten van de uitkomsten en het beantwoorden van vragen daarover.
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Procesmatige ondersteuning heeft betrekking op de vormgeving en begeleiding van de feed-

backsessies. Mocht in een case behoefte zijn aan dergelijke ondersteuning dan is dat met mij

bespreekbaar. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat leidinggevenden zelfstandig de feedbacksessies

in hun afdeling begeleiden. Dat sluit goed aan bij hun centrale positie in de organisatie, de

survey-feedback en daarop volgende verbeteracties (cf. Kuhnert, 1993).

In de vijfde stap bespreken leidinggevenden de resultaten in hun eenheden. Daarbij gaat het

om interpretatie van de uitkomsten en om het maken van verbeterplannen. Waneer leiding-

gevenden zelf die feedbacksessies begeleiden, geven zij aan dat zij belang hechten aan de uit-

komsten en aan het vervolg (Johnson, 1993). Bovendien komt daarmee de verantwoordelijk-

heid voor de uitvoering van verbeterplannen in de lijn te liggen. Nadat de feedbacksessies als

katalysator voor verbetering hebben gewerkt, gaat het erom over te gaan tot werkelijke

verbeteracties (Edwards et al., 1997; Futrell, 1994). Deze stap van denken over mogelijkheden

voor versterking van het veranderingsproces naar praktisch handelen blijkt vaak lastig. Mijn

voornemen is om samen met leidinggevenden de bespreking in de eenheden verder uit te

werken. Speciaal aandachtspunt daarbij is hoe na de survey-feedback gemaakte plannen ook

echt worden uitgevoerd.

Een specifiek aandachtpunt bij de vierde vraag die in deze studie centraal staat betreft de

uitwisseling van perspectieven door betrokkenen. Mijn idee is dat survey-feedback uitwisseling

stimuleert en daarmee beweging in een organisatie creëert die kan bijdragen aan een veranderings-

proces. Het plan voor inrichting van de survey-feedback biedt verschillende mogelijkheden

om betrokkenen kennis te laten nemen van elkaars perspectieven en daarover gesprekken te

laten voeren. In de derde stap krijgt een directie of managementteam een nauwkeurig beeld

van de wijze waarop medewerkers tegen de situatie in de organisatie aankijken. Wellicht is

het mogelijk om naar aanleiding van de uitkomsten ook gesprekken te organiseren tussen

deze groepen. In de derde stap gaan de directie of het managementteam ook in gesprek met

leidinggevenden over de uitkomsten van het onderzoek en verbetermogelijkheden. In de

vierde stap doen leidinggevenden en medewerkers dat met elkaar. De survey-feedback zorgt

in ieder geval voor indirecte uitwisseling van perspectieven middels rapportage van (groeps-

specifieke) uitkomsten. Mijn voornemen is om met name directe interactie te stimuleren

middels gesprekken tussen verschillende betrokkenen. Daarbij staat voor mij voorop dat elk van

de perspectieven op de situatie gelijkwaardig is. Juist het inzicht in de verschillende perspectieven

en de achtergronden daarvan bieden zicht op verbetermogelijkheden. In de cases ga ik op

zoek naar concrete mogelijkheden om betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen.

rol van de onderzoeker in veranderende 
organisaties
Mijn eigen rol en positie als onderzoeker in veranderende organisaties komt niet direct aan

de orde in de vier vraagstellingen aan het begin van dit hoofdstuk. Niettemin wil ik aandacht

besteden aan kwesties die te maken hebben met het doen van onderzoek in veranderende

organisaties. Onderzoek doen naar verandering en het proberen bij te dragen aan verandering

nodigen immers uit tot reflectie. In het eerste hoofdstuk gaf ik al aan dat in de loop van deze

studie de afstand tussen organisatie en onderzoeker kleiner wordt. In termen van Van
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Beinum et al. (1996) is er dan sprake van een veranderende relatie. Een andere invalshoek is

om te kijken in hoeverre ik als onderzoeker mede de rol van change agent vervul. Ik ben geen

change agent zoals managers of adviseurs dat zijn. Zij sturen en begeleiden veranderingen.

Tegelijkertijd oefen ik met het onderzoek wel invloed uit op het verloop van de veranderings-

processen in de cases. Het onderzoeksproces en de survey-feedback zijn niet alleen manieren

om informatie te verzamelen, maar ook interventies. Als het gaat om de interventie ligt de

nadruk ligt op de vormgeving van het survey-feedbackproces, maar ik vind het ook relevant

om stil te staan bij mijn eigen aandeel daarin.

Wanneer ik mijzelf als een bijzondere versie van een change agent beschouw, komen vragen

op die betrekking hebben op de rol die ik dan vervul, hoe ik dat doe en wat effecten daarvan

zijn. Met het doen van onderzoek wil ik mensen in een organisatie zicht bieden op belem-

meringen (diagnose van de stand van zaken in een veranderingsproces), laten nadenken over

wat goed gaat en wat beter kan, en uitdagen om met verbetering aan de slag te gaan. Doe ik

dat als expert, ben ik begeleider van een onderzoeksproces, faciliteer ik een lopend veranderings-

proces of is er sprake van een combinatie van deze rollen? Ik breng expertise in, namelijk

over de inhoud van de vragenlijst en het werken ermee. Tevens probeer ik betrokkenen in een

organisatie te begeleiden in het gezamenlijk ondernemen van verbeteracties. Oplossingen

schrijf ik niet voor. Wel wil ik meedenken over mogelijkheden om het verdere verloop van

een veranderingsproces te verbeteren. Advies uitbrengen past naar mijn idee niet bij de opzet

van het onderzoek en bij survey-feedback als interventie. Om zicht te krijgen op mijn eigen

rol en positie in de veranderende organisaties sta ik consequent stil bij vragen als hoe zie ik

de organisatie (als onderzoeksobject of als een verzameling mensen waarmee ik een samen-

werkingrelatie aanga), hoe stel ik mij op in dat onderzoeks- of samenwerkingsproces (welke

rol of rollen zijn dominant), welke keuzes maak ik in de verschillende fasen (van de start van

een project tot de afronding) en wat zijn effecten daarvan? Deze vragen bespreek in aparte

kaders, telkens aan het einde van een (sub)paragraaf.

gesprekken over de casebeschrijvingen
Een onderzoeksproject eindigt met een schriftelijke rapportage aan de organisatie (zie § 4.4).

Daarna volgt een afrondend gesprek met de directeur waarin wij de samenwerking bespreken.

Geruime tijd later, na het schrijven van de hoofdstukken over alle zes de cases, voer ik

opnieuw een gesprek. In oktober en november 2001 bespreek ik met elke directeur de case-

beschrijving, zoals deze is opgenomen in deze studie. Stuk voor stuk zijn dat boeiende en leer-

zame gesprekken. In de casebeschrijvingen wordt uitgebreid stilgestaan bij ontwikkeling van

survey-feedback en mijn eigen ontwikkeling in het werken ermee. Door enkele jaren na

afronding van het onderzoek terug te kijken, komt de ontwikkeling van de organisatie in

beeld. Ook vraag ik in elk van de gesprekken naar de leerervaringen van de directeuren. Aan het

einde van elk hoofdstuk over de cases neem ik een paragraaf op waarin ik de inhoud weergeef

van het gesprek over de casebeschrijving.

Voorafgaand aan elk gesprek stuur ik de casebeschrijving op. De eerste vier hoofdstukken

zijn bijgevoegd als achtergrondinformatie over de context waarin de beschrijving tot stand is

gekomen. In een begeleidende brief geef ik aan dat ik in het gesprek graag wil ingaan op drie
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onderwerpen: de casebeschrijving, het vervolg en publicatie van de case in dit proefschrift.

Over de casebeschrijving vraag ik tijdens de gesprekken wat er verrassend aan was en of deze

feitelijke onjuistheden bevat. Over het vervolg vraag ik in hoeverre de survey-feedback heeft

bijgedragen aan de verdere invoering van de veranderingen en wat een belangrijke leerervaring

was. Meestal komt ook de huidige situatie kort aan bod. Ten slotte sta ik stil bij publicatie

van de cases.

tot slot
In dit hoofdstuk is de opzet van deze studie besproken. Eerst zijn de vier vragen besproken

die centraal staan in het onderzoek. Deze vragen zijn:

• welke belemmeringen doen zich voor in ingrijpende veranderingsprocessen en op welke

wijze zijn deze onderling gerelateerd?

• in hoeverre verschillen perspectieven van betrokkenen op hun organisatie en het veran-

deringsproces en wat zijn mogelijkheden om deze perspectieven samen te brengen?

• op welke wijze is de aanpak van een veranderingsproces gerelateerd aan de effectiviteit

van dat proces?

• onder welke voorwaarden draagt survey-feedback bij aan de versterking van een verande-

ringsproces?

Vervolgens heb ik stilgestaan bij de achterliggende gedachten in een wetenschapsfilosofisch

intermezzo over ontologie, epistemologie en methodologie. Organisaties zie ik als min of

meer objectief te beschrijven entiteiten waarin mensen subjectieve werkelijkheden beleven.

In het kennen van veranderende organisaties werk ik met objectieve indicatoren en besteed

ik aandacht aan subjectieve individuele percepties. Het combineren van een objectivistische en

subjectivistische kijk op de werkelijkheid impliceert het gebruik van verschillende methoden.

Het ontwerp van deze studie is vergelijkend case-onderzoek. De uitkomsten van de

afzonderlijke cases worden in de volgende zes hoofdstukken geïnterpreteerd. In hoofdstuk 11

vindt vergelijking van de cases plaats. Ontwikkeling van de survey-feedback methode vindt

plaats door gaandeweg deze studie de aanpak uit te werken en aan te passen.

Het resterende deel van het hoofdstuk gaat over de concrete invulling van het onderzoek in

de zes cases en over de operationalisatie van de onderzoeksvragen. Achtereenvolgens bespreek

ik de oriëntatie op de organisatie in verandering, het in kaart brengen van belemmeringen,

het onderscheiden van perspectieven van belanghebbenden, het bepalen van de relatie tussen

veranderaanpak en proceseffectiviteit, en de aanpak van het survey-feedbackproces. Tot slot

komt aan bod dat ik tevens aandacht besteed aan mijn eigen rol en positie als onderzoeker

in veranderende organisaties.
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tweede deel
cases, zes organisaties 
in verandering
Deel twee van dit boek bestaat uit zes hoofdstukken. In elk hoofdstuk staat een case centraal. 

De cases gaan over ingrijpende veranderingsprocessen in verschillende organisaties. De hoofdstukken

zijn op vergelijkbare wijze ingedeeld. Eerst beschrijf ik de organisatie en het veranderingsproces.

Vervolgens komt de start van het onderzoeksproject aan de orde. Dan volgen de uitkomsten van het

onderzoek en mijn interpretatie daarvan. Na deze interpretatie ga ik in op de aanpak van het survey-

feedbackproces en het resultaat dat die aanpak in de betreffende case oplevert. Dan geef ik aan hoe

de samenwerking wordt afgerond en volgt een weergave van het gesprek over de casebeschrijving

dat geruime tijd later plaatsvindt. Ter afsluiting vat ik telkens samen wat een case leert over de

onderzoeksvragen.

De hoofdstukken over de cases bevatten naast een beschrijving van het onderzoeksproces en de uit-

komsten ook gedachten over mijn eigen rol in de organisatie waar het onderzoek plaatsvindt en over

de manier van onderzoek doen in veranderingsprocessen. Eén van de doelen van deze studie is om

een bijdrage te leveren aan de veranderingsprocessen die ik onderzoek. Dat leidt tot reflectie op

methodische keuzes, bijvoorbeeld rond het afnemen van de vragenlijst. Het gaat dan om vragen als:

‘Hoe betrek ik leidinggevenden bij de afname?’ en ‘Hoe zorg ik voor een hoge respons?’ Gedachten,

inzichten en reflecties die te maken hebben met mijn eigen rol en met het doen van onderzoek

bespreek ik direct na de beschrijving van de aanpak, resultaten of interpretatie. Om het verschil met

de ‘gewone’ tekst aan te geven, staat reflectieve tekst telkens in een kader.

105



106



amev interlloyd 
een nieuwe structuur en cultuur voor
het verzekeren van ondernemingen

inleiding
In dit hoofdstuk staat de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd centraal. Dat

integratieproces vormt de eerste case in deze studie. AMEV Interlloyd verzekert de risico’s

van ondernemingen, variërend van midden- en kleinbedrijf tot multinationals waarvan het

hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. Het ontstaan van Fortis Nederland – waarvan de

verzekeraars deel uitmaken – en ontwikkelingen bij concurrerende verzekeraars vormen de

aanleiding voor de integratie. Structuur- en cultuurverandering zijn centrale begrippen in

het integratieproces.

In paragraaf 5.2 geef ik een schets van de organisatie en van het veranderingsproces dat

speelde ten tijde van het onderzoek. In paragraaf 5.3 zet ik uiteen hoe het eerste contact met

de organisatie verloopt en welke afspraken worden gemaakt over het onderzoek. Vervolgens

bespreek ik in paragraaf 5.4 het beeld dat ontstaat tijdens de oriëntatie. De resultaten van de

vragenlijst staan centraal in paragraaf 5.5. Achtereenvolgens komen de oordelen over de stellingen

aan bod, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van belanghebbenden. Bij de

interpretatie van de resultaten ga ik ook in op de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak

van het integratieproces. Paragraaf 5.6 gaat over de wijze waarop de survey-feedback verloopt.

De afronding van het onderzoek bij de organisatie bespreek ik in paragraaf 5.7. Paragraaf 5.8

bevat een weergave van het gesprek over de casebeschrijving dat ik voer met de directie

voorzitter. In de afsluitende paragraaf 5.9 vat ik eerst de belangrijkste bevindingen samen.

Vervolgens sta ik stil bij mijn leerervaringen en de ontwikkeling van de methode.

schets van de business unit en het integratieproces
De Business Unit Ondernemingsverzekeringen (BUO) maakt onderdeel uit van Fortis

Nederland. Fortis Nederland richt zich op drie kernactiviteiten: bankieren, verzekeren en

beleggen. De BUO richt zich exclusief op de zakelijke verzekeringsmarkt. In de BUO zijn

twee organisaties verenigd: AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Deze organisaties bedienen

traditioneel verschillende markten, respectievelijk het midden- en kleinbedrijf, en het groot-

bedrijf en de industrie. De bundeling van krachten in één business unit heeft tot doel om

capaciteit en kennis samen te brengen zodat een voortrekkersrol in de ondernemingsmarkt

kan worden gespeeld. De business unit verzekert risico’s van ondernemingen, instellingen en

overheden. In totaal werken er circa vijfhonderd mensen. In de business unit zijn in eerste

instantie de kernafdelingen van de twee oude organisaties in tact gelaten en voorzien van een 

managementteam en gezamenlijke stafafdelingen. Figuur 5.1 geeft het organigram van de

BUO weer voor aanvang van het integratieproces.
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Figuur 5.1 Organigram van de BUO voor de integratie

Het organigram laat zien dat er sprake is van twee verschillende organisatievormen. De

afdelingen van AMEV Ondernemingen zijn functioneel ingericht. De buitendienst onderhoudt

contact met klanten (veelal tussenpersonen). De acceptatieafdelingen bepalen of verzekeringen

kunnen worden afgesloten. Het bureau verwerkt de polissen en een aparte eenheid zorgt voor

afhandeling van schadeclaims. De afdelingen van Interlloyd zijn georganiseerd naar product.

Er is een afdeling voor brandverzekeringen, voor transportverzekeringen en zo verder.

Tussenpersonen die voor klanten uit het midden- en kleinbedrijf werken hebben over het

algemeen contact met de buitendienst en voor schadeafhandeling met de afdeling schade.

Grotere klanten hebben meestal contact met makelaars op de assurantiebeurzen in

Rotterdam en Amsterdam. Deze makelaars hebben vervolgens contact met een gespecialiseerde

afdeling die zich met de betreffende verzekeringssoort bezighoudt. Sinds het samengaan van

de twee organisaties in de BUO buigt met zich over de vraag hoe activiteiten kunnen worden

geïntegreerd en een meer marktgerichte organisatie vorm kan krijgen.

Eind 1996 wordt een besluit genomen over de herinrichting van de organisatie en de daarmee

samenhangende veranderingen. Enkele maanden daarvoor is de nieuwe directievoorzitter

aangetreden en in deze periode heeft hij dat besluit voorbereid. Na het besluit start ‘Operatie

Herakles’, een proces dat primair is gericht op het realiseren van een nieuwe structuur.

De twee distributiekanalen – tussenpersonen en makelaars – staan centraal bij de herinrichting

van de organisatie. Twee units gaan deze distributiekanalen bedienen. Een derde unit – Fortis

Marine – gaat zich specifiek richten op het verzekeren van nationale en internationale trans-

porten via beide distributiekanalen. Een vierde unit – Marketing, Beheer & Ontwikkeling –

108

Marktbewerking

Informatie en

automatisering

AMEV Ondernemingen Interlloyd

Marketing, Beheer en

Ontwikkeling

Secretariaat MT

Juridische zaken

Financiële zaken

Personeel

Managementteam

B
ui

te
nd

ie
ns

t

A
cc

ep
ta

tie
 I

A
cc

ep
ta

tie
 II

I

B
ur

ea
u

Sc
ha

de

B
ra

nd

Tr
an

sp
or

t

Te
ch

ni
sc

he
 v

er
ze

ke
ri

ng
en

Pa
rt

ic
ul

ie
re

n

A
ut

o

Le
ve

n

A
ve

ri
je

n



krijgt als kerntaak het beheren, verbeteren en vernieuwen van producten en portefeuilles, en

draagt zorg voor ontwikkeling van processen en de organisatie. Binnen elke unit gaat in

teamverband worden gewerkt onder leiding van unitmanagers en teammanagers. Figuur 5.2

geeft het organigram weer na de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd tot het

nieuwe AMEV Interlloyd. Tijdens de integratie moet de ontwikkeling van een gemeenschappelijke

cultuur ook aandacht krijgen. Belangrijke elementen in die nieuwe cultuur zijn: collegialiteit,

respect voor elkaar, open communicatie, initiatief nemen, leren van fouten, afspraken nakomen

en ondernemerschap.

Figuur 5.2 Organigram van het nieuwe AMEV Interlloyd

De veranderingen worden projectmatig aangepakt. Elke unit gaat onder verantwoordelijkheid

van het betreffende lid van het managementteam middels projecten zorgen voor de realisatie

van de noodzakelijke veranderingen. In december zijn de leidinggevenden benoemd en

horen medewerkers in welk team zij waarschijnlijk terecht komen. Er worden vier soorten

projecten onderscheiden: projecten per unit die gereed moeten zijn voor de invoering van de

nieuwe structuur begin april 1997, projecten per unit die daarna plaats kunnen vinden, unit

overstijgende projecten die voor de invoering van de nieuwe structuur gereed moeten zijn en

unit overstijgende projecten die daarna gereed moeten zijn. In totaal worden een kleine honderd

projecten geïnventariseerd. Ongeveer de helft daarvan moet voor april klaar zijn. Deze hebben

vrijwel allemaal te maken met de concretisering van het unitmodel. Het gaat dan onder meer

om projecten die te maken hebben met het verdelen van producten, het takenpakket van de

units, de verdeling van het werk, het inrichten van teams, nieuwe functiebeschrijvingen en

één functiewaarderingssysteem. Unitmanagers zijn in de regel projectleiders en de uitvoering

gaan zij samen doen met teammanagers en een aantal medewerkers. Een projectbureau

ondersteunt de veranderingen. De ondersteuning bestaat vooral uit het coördineren van de

projecten en uit het verzorgen van de schriftelijke communicatie over Operatie Herakles.

Het managementteam verzorgt de presentatie op een aantal informatiebijeenkomsten in

december en is later tijdens informele bijeenkomsten beschikbaar voor het stellen van vragen.

Figuur 5.3 geeft per aspect van de business unit weer welke veranderingen samenhangen

met het integratieproces van AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Kernelementen van dat

integratieproces zijn de overgang naar een marktgerichte structuur en een cultuurverandering.
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Figuur 5.3  De veranderingen bij de Business Unit Ondernemingen

contact met de organisatie en plan voor 
samenwerking
In november 1996 vindt een afspraak plaats met de directievoorzitter van de Business Unit

Ondernemingsverzekeringen (BUO) van Fortis Nederland. Het contact komt tot stand via de

afdeling Opleidingen en Ontwikkelingen van Fortis Nederland. Het onderzoeksproject is

daar bekend door mondelinge toelichting en door de brochure ‘Effectief veranderen’. Deze

brochure geeft aan welke waarde het project heeft voor een organisatie, wat het onderzoek

inhoudt, welke resultaten het oplevert en wat de theoretische achtergrond is. De brochure

eindigt met een kort voorbeeld van het verloop van het project in de praktijk.

Het gesprek met de directievoorzitter staat vooral in het teken van kennismaking.

Voorafgaand aan dat gesprek is al kennisgemaakt met het hoofd van de stafafdeling die ont-

wikkeling van de organisatie ondersteunt en met een organisatie-adviseur die activiteiten

rond informatietechnologie coördineert. In dit voorbereidende gesprek is het onderzoeks-

project toegelicht en zijn de contouren van de veranderingen bij de BUO aan de orde gekomen.

De stafmedewerker was geïnteresseerd in samenwerking en heeft dat aan de directievoorzitter

kenbaar gemaakt. Het gesprek met de directievoorzitter verloopt soepel en in een prettige sfeer.

Hij geeft aan dat het veranderen van de structuur en cultuur centraal staat in het integratie-
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proces. Bij structuur gaat het om een herordening van de organisatie zodanig dat de structuur

en processen aansluiten bij de groepen klanten die de BUO bedient. Bij cultuur gaat het om

het afstand nemen van de verschillende werkwijzen, omgangsvormen, normen en waarden in

de twee oude organisaties. Openheid, directe communicatie, ondernemerschap en lerend

vermogen zijn belangrijke begrippen in de nieuwe cultuur. Het gesprek eindigt met de

afspraak dat ik een plan van aanpak maak, waarin nader wordt uitgewerkt wat het onderzoeks-

project voor de BUO omvat.

Het plan van aanpak begint met een korte schets van de organisatie en de veranderingen,

de theoretische uitgangspunten in het project en de onderzoeksmethode. Daarna volgt de

uitwerking van de activiteiten bij de BUO en de planning. In deze uitwerking is onder meer

te vinden wanneer organisatieleden worden geïnformeerd over het onderzoek, met wie

gesprekken worden gevoerd, wanneer de vragenlijsten worden verspreid en hoe terugkoppeling

plaatsvindt. Het plan van aanpak leg ik voor aan de voormalige IT-coördinator die inmiddels

een nieuwe functie heeft bij het projectbureau dat is ingesteld om de veranderingen te coör-

dineren. Hij is contactpersoon voor het onderzoek. Zijn opmerkingen verwerk ik en daarna

wordt het plan van aanpak verspreid onder alle leidinggevenden. De directievoorzitter ontvangt

naast het plan van aanpak ook een contract waarin de formele afspraken over samenwerking

staan. Hieronder vallen afspraken omtrent begeleiding van het onderzoek, vertrouwelijkheid

van gegevens, publicatierecht en de behandeling van eventuele geschillen.

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

onderzoek in het veranderingsproces, over de wijze van terugkoppeling en over mijn rol en

positie in het project. Het onderzoeksproject bij de BUO is bedoeld om het integratieproces van

AMEV Ondernemingen en Interlloyd te ondersteunen. Met de resultaten van het onderzoek

wordt een beeld verkregen van de wijze waarop medewerkers aankijken tegen de organisatie

en de veranderingen. Met het in kaart brengen van sterke en minder sterke punten van de

veranderingen bied ik de organisatie aangrijpingspunten voor verbetering. Over terugkoppeling

van de resultaten wordt afgesproken dat deze in de vorm van een rapport naar de directie-

voorzitter gaan. Naar aanleiding van de rapportage kijken wij met hem naar mogelijke vervolg-

acties. Medewerkers ontvangen een samenvatting van de resultaten. Ik zorg voor de coördinatie

en uitvoering van het onderzoeksproject.

Om een idee te geven van het verdere verloop van het onderzoeksproject in de tijd staat

in tabel 5.1 een overzicht van de activiteiten in het onderzoek en de maand waarin deze

plaatsvinden. De hierna volgende vier paragrafen gaan achtereenvolgens over oriëntering,

de afname en resultaten van de vragenlijst, de terugkoppeling naar de organisatie en de

afronding van het onderzoek.

Achteraf gezien is één gesprek met de directievoorzitter in de beginfase van het onderzoek te weinig.

Het hoofdkantoor in Utrecht brengt ons in contact met een stafmedewerker van de business unit. Die

regelt vervolgens een gesprek met de directievoorzitter. Dat gesprek is vooral gericht op het verkrijgen

van toestemming om een onderzoek te doen. De inhoud van het onderzoek komt maar beperkt aan bod

en had het onderwerp kunnen zijn van een tweede gesprek waarin het plan van aanpak aan de orde

had kunnen komen. Dat plan van aanpak is nu alleen met de contactpersoon besproken en daarbij lag

de nadruk op de tijdsplanning en praktische invulling. In de drukte rond de veranderingen bij de BUO
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en de korte tijd om het onderzoek op te starten is dat wellicht efficiënt. Echter, met deze snelle aan-

pak verzuim ik bij de directievoorzitter te toetsen of verwachtingen uit het eerste gesprek ook worden

gerealiseerd in de uitwerking in het onderzoeksplan. Tevens laat ik de kans voorbij gaan om nader in

te gaan op de rol van leidinggevenden in het onderzoek, op de inrichting van de terugkoppeling en op

het ondernemen van acties naar aanleiding van de resultaten. Het idee is dat dergelijke zaken gaan-

deweg wel aan de orde zullen komen, maar later blijkt dat het verstandiger is om daar in het begin al

over te spreken (zie ook § 5.6).

Met leidinggevenden leg ik in de beginfase nog geen contact. Zij ontvangen van het projectbureau een

exemplaar van het plan van aanpak en worden zo op de hoogte gebracht van het onderzoeksproject.

Op zich sluit dat aan bij de wijze van informeren die in de organisatie wordt gehanteerd. Echter, hier-

door ga ik nog geen relatie aan met een groep die een belangrijke rol speelt in de veranderingen en

bij de afname van de vragenlijst. Een interessant alternatief is om na het verspreiden van het plan van

aanpak een bijeenkomst te organiseren om met leidinggevenden van gedachten te wisselen over de

gekozen invulling van het onderzoek. In januari probeer ik dat te herstellen door leidinggevenden bij

elkaar te krijgen om over de vragenlijst ‘Veranderen bij de Business Unit Ondernemingen’ te praten.

Dat lukt niet, want zij zijn dan te druk met de projecten (zie ook § 5.6).

Drukte is waarschijnlijk niet de enige reden dat het niet lukt om de leidinggevenden bij elkaar te krijgen.

Mijn positie in de organisatie is zwak. Ik heb afgesproken dat ik een onderzoek uitvoer. De contractering

daarvoor heeft mijn eerste promotor geregeld. Met de directievoorzitter heb ik geen contact. In het

bespreken van de aanpak van het onderzoek laat ik mij vooral leiden door de wensen van de organisatie

en stel ik weinig eisen. Pas als de resultaten bekend zijn, spreek ik de directievoorzitter opnieuw. Ook dan

gaat het gesprek eigenlijk vooral tussen mijn promotor en de directievoorzitter. Het lijkt mij daarom

goed om voor de volgende case na te gaan hoe ik een andere positie kan innemen ten opzichte van de

opdrachtgever en hoe ik meer invloed kan uitoefenen op de manier waarop het onderzoek wordt ingevuld

in een organisatie.

nadere oriëntatie op de business unit en het
integratieproces
In december en januari voer ik elf gesprekken met een lid van het managementteam, enkele

managers die leiding gaan geven in de toekomstige units Tussenpersonen en Makelaars, het

hoofd Personeelszaken en de voorzitter van de ondernemingsraad. De gesprekken dienen

twee doelen. Enerzijds wil ik informatie verzamelen over de organisatie en de veranderingen.

Anderzijds wil ik kennismaken met een aantal belanghebbenden, een positieve indruk

achterlaten en enthousiasme kweken voor de afname van de vragenlijst. In dezelfde periode

bestudeer ik allerlei schriftelijke informatie over de organisatie, zoals algemene informatie

over de business unit, het businessplan 1996-1998, samenvattingen van conferenties over 

de veranderingen, uitwerkingen van de projecten om de veranderingen te realiseren, het

communicatieplan voor Operatie Herakles en de Herakles-journaals. Observeren doe ik

wanneer ik in de organisatie ben voor de gesprekken en voor afspraken met het projectbureau

over praktische zaken omtrent het onderzoek.
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Tijdens de oriënterende fase springen drie thema’s in het oog: (1) historie, (2) cultuur-

verschillen en (3) aanpak van de veranderingen. In de anderhalf jaar sinds het samengaan in

één gebouw zijn er veel plannen voor verandering gemaakt. Integratie van de twee organisaties

is vanaf het begin de bedoeling. Twee alternatieven voor de focus op distributiekanaal worden

uitgebreid overwogen, maar blijken bij nadere uitwerking niet haalbaar. Naast de plannen

voor het integreren van de organisaties blijven ook andere plannen liggen. In de organisatie

zien mensen een kleine groep leidinggevenden vooral plannen maken waar in de praktijk

niet veel van terecht komt. ‘Veel praten, weinig doen’ is het beeld dat ontstaat. De nieuwe

directievoorzitter maakt vrij snel duidelijk dat dat beeld voor hem niet opgaat. Binnen enkele

maanden na zijn aantreden heeft hij op pragmatische wijze een uitvoerbaar alternatief voor de

eerdere plannen opgesteld waar ook werkelijk mee aan de slag wordt gegaan. In deze periode

heerst bij een behoorlijke groep mensen in de organisatie nog het idee van ‘eerst zien, dan

geloven’. Al snel zien zij dat het ernst is, want praten wordt nog voor de jaarwisseling gevolgd

door handelen.

Verschillen tussen het oude AMEV Ondernemingen en Interlloyd zijn een belangrijk

onderwerp voor mensen in de BUO. AMEV Ondernemingen wordt getypeerd met begrippen

als degelijk, betrouwbaar, gestructureerd, bureaucratisch en passief. Interlloyd wordt

getypeerd met begrippen als ondernemend, actief, flexibel, pragmatisch en ongeordend. De wens

heerst om in de nieuwe organisatie te werken aan een cultuur waarin beide oude organisaties

naar elkaar toegroeien. Dat betekent bijvoorbeeld meer ondernemerschap en flexibiliteit bij

AMEV Ondernemingen en wat meer structuur en duidelijkheid over werkwijzen bij
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Maand Fase in het onderzoek Activiteiten

Oktober/november Eerste contact Gesprek op hoofdkantoor
Gesprek met stafmedewerker en medewerker toekomstig projectbureau
Maken plan van aanpak voor onderzoeksproject
Gesprek met directievoorzitter

December/januari Oriëntering Informeren organisatie over onderzoeksproject
Gesprekken met leidinggevenden, staf en ondernemingsraad
Documentenstudie
Aanpassen vragenlijst
Voorbereiden afname vragenlijst

Januari Afname vragenlijst en Verspreiden vragenlijst
analyse resultaten Bijhouden respons

Verlengen deadline
Analyse resultaten

Februari Terugkoppeling Schrijven rapport
Bespreken rapport
Presentatie resultaten aan leidinggevenden

Maart Terugkoppeling Samenvatting voor medewerkers

Mei Afronding Gesprek met stafmedewerker en medewerker projectbureau

Tabel 5.1  Kalender met onderzoeksactiviteiten



Interlloyd. De oude ‘bloedgroepen’ spelen ook een rol bij het herplaatsen van mensen in de

nieuwe organisatie. Mensen van Interlloyd die nu gaan samenwerken met mensen van AMEV

Ondernemingen ervaren dat als een degradatie. In de top van de nieuwe organisatie komen

weinig leidinggevenden van AMEV Ondernemingen terug wat sommigen als een overname

door Interlloyd beschrijven.

De aanpak van de veranderingen onder de nieuwe directievoorzitter verschilt met name

in tempo en daadkracht van de eerdere aanpak. Het maken van een alternatief plan neemt

minder dan drie maanden in beslag en in december is het al duidelijk dat de integratie werkelijk

gaat plaatsvinden. Uitwerking van het plan vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende

jaar. Zowel de voorbereidingstijd als de tijd voor de invoering is kort: het integratieproces

duurt bij elkaar ongeveer een half jaar. Een belangrijke overeenkomst met het voorgaande

traject is dat de leidinggevenden de veranderingen sturen en begeleiden. Er is geen externe

ondersteuning. De directievoorzitter heeft met het managementteam de contouren voor de

nieuwe organisatie uitgewerkt. Vervolgens is met de unitmanagers afgestemd en zijn de

teammanagers benoemd. Medewerkers zijn niet betrokken in het maken van het nieuwe plan

en het nadenken over invulling ervan. De inventarisatie van de projecten is door de unit-

managers gemaakt. Het uitvoeren van de projecten gebeurt onder leiding van de unitmanagers

in samenwerking met de teammanagers en een beperkt aantal medewerkers.

Er wordt gemengd gereageerd op deze aanpak. Er is onder de leidinggevenden die ik

spreek veel steun voor de integratie. Over de totstandkoming van de plannen en de wijze van

invoeren zijn de meningen minder positief. Op het niet betrekken van de medewerkers in het

proces is kritiek. Bijna iedereen die ik spreek betreurt dat. De informatiestroom loopt vooral

van boven naar beneden, in lijn met de gekozen aanpak. Er is geen interactie over de achter-

grond van de nieuwe koers, waardoor mensen het zittende management zwalkend beleid

verwijten. Mensen zien weer een nieuw plan, maar zij weten niet waarom het nu anders moet

dan voorheen de bedoeling was. De aanpak laat geen tijd en ruimte om medewerkers te vragen

naar hun ideeën over invulling van de veranderingen. Het effect daarvan is dat het veranderings-

proces vooral wordt gezien als een zaak van leidinggevenden. Dat idee wordt bevestigd doordat

leidinggevenden vrijwel al hun tijd steken in de projecten die nodig zijn om de nieuwe

organisatie te realiseren. Door de hoge tijdsdruk valt een aantal projecten af. Meer ‘zachte’

onderwerpen als cultuur, opleidingen, begeleiding van nieuwe leidinggevenden, teamvorming

krijgen geen plaats in de projectinventarisatie, ook niet in projecten die na de integratie staan

gepland. Ten slotte uiten sommigen hun onbegrip voor de onderschatting van de complexiteit

van de veranderingen. Mensen geven aan dat zij vinden dat er sprake is van een onderschatting,

onder andere omdat er zo weinig tijd wordt genomen en omdat geen aandacht is voor onder-

steuning van werken in teams wat helemaal nieuw is in de organisatie.

Bij de gesprekken gaat het mij erom dat verschillende perspectieven naar voren komen en

dat kennis wordt gemaakt met een aantal belanghebbenden. Met de elf gesprekken is dat

gelukt. Achteraf had ik meer gesprekken willen voeren of met een andere selectie van personen.

In een gesprek met de directievoorzitter had ik bijvoorbeeld nader in kunnen gaan op zijn

visie op de organisatie en de veranderingen. Ook kon dan het onderzoek en de terugkoppeling

uitgebreider aan de orde komen. Op die manier had de directievoorzitter meer voeling kunnen

krijgen en houden met het onderzoek. Nu was de projectcoördinator daarvoor aangewezen.
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Met hem heb ik vooral gesproken over praktische zaken en weinig over zijn visie op de

organisatie en de veranderingen. Ten slotte heb ik geen teammanagers of medewerkers

gesproken. In de gesprekken met unitmanagers en met de ondernemingsraad vang ik signalen

op die aangeven dat lager in de organisatie anders tegen de veranderingen werd aangekeken.

Toen ik me dat realiseerde was er geen tijd meer om extra afspraken te maken vanwege de

krappe planning en de drukte in de organisatie.

Het verkrijgen van schriftelijke informatie is niet eenvoudig. Om een aantal stukken moet ik

de contactpersoon herhaaldelijk vragen. Van het bestaan van andere stukken hoor ik tijdens

gesprekken, soms tot verbazing van mijn gesprekspartner. In een gesprek in december leerde ik

bijvoorbeeld dat er in november een werkconferentie had plaatsgevonden met het management-

team en een aantal veranderingsgezinde leidinggevenden. Op die conferentie waren de contouren

van het alternatieve integratieplan besproken. Het schriftelijke verslag van die conferentie

bleek onder alle leidinggevenden verspreid te zijn. Toen ik de contactpersoon om het verslag

vroeg heb ik het gekregen, net als de meeste andere stukken waar ik om vroeg. Het niet

automatisch verkrijgen van belangrijke stukken zie ik niet als een gevolg van onwil of kwade

opzet van de contactpersoon. Eerder is het een gevolg van te weinig vragen van mijn kant en

van het beeld dat hij van mij had. Ik was daar vooral voor het uitvoeren van een vragenlijst-

onderzoek. Voorafgaand aan de afname van de vragenlijst voerde ik een aantal kennismakings-

gesprekken. Verder zou het onderzoek een rapport opleveren. Wat daarna zou gebeuren en

hoe de resultaten van het onderzoek de veranderingen konden ondersteunen was op dat

moment nog onvoldoende helder gemaakt. Dan is het begrijpelijk dat ik niet wordt uitgenodigd

voor de presentatie van het nieuwe integratieplan aan het personeel en dat ik niet automatisch

relevante informatie over de veranderingen ontvang.

stand van zaken in het integratieproces
Deze paragraaf gaat over de resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen bij de Business Unit

Ondernemingen’. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen uit de vragenlijst,

de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van belanghebbenden. Daarna interpreteer

ik deze resultaten en geef ik aan hoe deze zijn verbonden met de aanpak van het integratieproces.

Het werken met de vragenlijst en de terugkoppeling van de resultaten naar de organisatie

komen in de volgende paragraaf aan de orde. Ik noem hier vast dat de totale repons vijfenveertig

procent bedraagt en dat alle units zijn vertegenwoordigd. De respons onder de unitmanagers

en teammanagers is ongeveer twintig procent hoger dan de totale respons. Geen van de leden

van het managementteam vulde de vragenlijst in. De terminologie in de vragenlijst is aangepast

aan de situatie bij de BUO. In de introductie wordt aangegeven dat de vragenlijst betrekking

heeft op het integratieproces. De algemene vragen aan het einde van de vragenlijst zijn zodanig

opgesteld dat vergelijking van de resultaten per unit mogelijk is en dat vergelijking van resultaten

van leidinggevenden en medewerkers kan plaatsvinden.

Oordelen over de stellingen in de vragenlijst
De oordelen van mensen over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat in figuur 5.4.

Deze figuur geeft weer hoe de mensen bij de BUO naar hun organisatie kijken en hoe zij het
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integratieproces ervaren dat tot het nieuwe AMEV Interlloyd leidt. Voor alle aspecten van de

organisatie en het integratieproces is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief,

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

zeggen de oordelen van het managementteam, de unitmanagers, de teammanagers, de staf en

de medewerkers van de BUO. Verderop in deze paragraaf komen verschillen aan de orde.

Figuur 5.4  Oordelen over de BUO en het integratieproces

N.B. De grijstinten geven de erg negatieve, negatieve, positieve en erg positieve oordelen weer. Door

deze weergave is bijvoorbeeld te zien dat er meer mensen zijn die erg negatief oordelen dan 

mensen die erg positief oordelen. In de bespreking van de resultaten zet ik de negatieve oordelen

gezamenlijk af tegen de positieve.

De figuur laat zien dat vijf van de zes aspecten die betrekking hebben op de business unit

negatief worden beoordeeld door meer dan de helft van de leidinggevenden en medewerkers.

Driekwart geeft aan dat de doelen en strategie van de organisatie niet duidelijk zijn en dat de

business unit onvoldoende in kan spelen op ontwikkelingen in de omgeving. Ruim zestig procent

vindt de structuur bureaucratisch. Ongeveer tweederde van de mensen oordeelt negatief over de

cultuur en het leidinggeven binnen het bedrijf. Iets meer dan de helft van de mensen vindt de

technologie een probleem. Negentig procent geeft aan dat de onderlinge verhoudingen vooral

worden gedomineerd door eigenbelang en afdelingsbelang. Tegenover deze negatieve scores

staat dat zeventig procent van de mensen positief oordeelt over het werk bij de business unit.
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Alle acht aspecten die betrekking hebben op de aanpak van het integratieproces worden

negatief beoordeeld door meer dan de helft van de leidinggevenden en medewerkers.

De doelen en aanpak van het integratieproces zijn onduidelijk voor ongeveer de helft van de

mensen. Tweederde van de betrokkenen geeft aan dat technologie een probleem vormt bij de

integratie van de beide organisaties. Ruim tachtig procent geeft aan dat de veranderingen leiden

tot spanningen tussen en binnen afdelingen. Tachtig procent vindt dat er onvoldoende tijd is

voor het integratieproces. Bijna zestig procent heeft kritiek op de informatievoorziening over de

veranderingen. Bijna tachtig procent vindt dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan het

creëren van betrokkenheid. Een kleine zestig procent heeft kritiek op de rol van de verander-

managers in het integratieproces. Iets meer dan zeventig procent is ontevreden over de rol

van leidinggevenden. Ondanks deze negatieve oordelen over het integratieproces staat dat

bijna tachtig procent van de mensen een positieve verwachting heeft van de uitkomst van dat

proces. Bijna driekwart van de betrokkenen steunt het idee om AMEV Ondernemingen en

Interlloyd te integreren en is bereid zich in te zetten om die integratie vorm te geven.

Antwoorden op de open vragen
De twee open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag

‘Wat is volgens u de meest belemmerende factor in het integratieproces?’ worden in totaal

308 belemmeringen genoemd. Bij de vraag ‘Wat is volgens u de meest bevorderende factor in

het integratieproces?’ worden 121 bevorderende factoren genoemd. De laatste bladzijde van

de vragenlijst die bedoeld is voor opmerkingen wordt door ruim vijftig mensen gebruikt om

verder te gaan met het geven van hun visie op de zwakke en sterke kanten van het integratie-

proces. De belemmerende en bevorderende factoren zijn gecategoriseerd. Tabel 5.2 en 5.3

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

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

Dat geeft een idee van het belang van de belemmerende en bevorderende factoren. De rest-

categorieën met minder dan vijf procent van de antwoorden zijn niet vermeld.

Tabel 5.2 laat zien dat ruim twintig procent van de antwoorden op de open vraag naar

belemmeringen gaat over de visie achter de fusie of de ingezette koers. Mensen geven aan dat

die niet goed zijn of niet goed zijn uitgewerkt. Veel antwoorden suggereren dat de wijze waarop

de nieuwe organisatie eruit gaat zien na het integratieproces onvoldoende aansluit bij de

markt die de business unit bedient. Mensen vinden dat de doelstellingen van het integratie-

proces niet passen bij de vragen die klanten stellen. Veelal zijn de antwoorden specifiek en

wordt kritiek geleverd op de uitwerking van de koers: multibranchiaal werken is een verke-

rde keuze net als bijvoorbeeld het verkleinen van de buitendienst. Soms wordt aangegeven

dat het überhaupt geen goed idee is om te fuseren. Andere antwoorden gaan over het gebrek

aan overeenstemming over de uitwerking van de koers. Ook zijn antwoorden bij deze cate-

gorie ingedeeld die stellen dat er vooral sprake is van een cosmetische verandering en dat de

veranderingen niet ver genoeg gaan. Ten slotte geeft een aantal mensen aan dat de doelen van

het integratieproces niet realistisch zijn, omdat de organisatie (nog) niet in staat is deze te

verwezenlijken.

Ruim vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie ‘gebrek

aan daadkracht’. Veel antwoorden in deze categorie gaan erover dat de business unit anderhalf
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Tabel 5.2  Belemmerende factoren in het integratieproces

jaar geleden een nieuw gebouw heeft betrokken en dat er in die periode niets is gebeurd.

Tevens zijn antwoorden ingedeeld die gaan over het niet nemen van beslissingen door de

directie en leidinggevenden, besluiteloosheid, trage besluitvorming en onvoldoende slag-

vaardigheid. Enkele meer algemene antwoorden over slecht management, zoals over gebrek aan

kwaliteiten om sturend te kunnen optreden in het integratieproces, zijn eveneens ingedeeld

bij deze categorie.

Een kleine vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie

‘politiek, gerichtheid op eigen belangen’. Het grootste deel van deze antwoorden betreft kritiek

op het management dat zich vooral richt op hun eigen positie, het veiligstellen van eigen

belangen en de eigen carrière. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld die gaan over

concurrentie tussen personen en afdelingen en over ‘heilige huisjes’ als personen die niet

functioneren maar wel een sleutelpositie behouden.
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% van de
Belemmerende factor Voorbeelden antwoorden

Geen goede (uitwerking Van binnen naar buiten redeneren "wij bepalen wat goed is voor de markt’ 22%
van) visie en koers De zigzag koers in de afgelopen jaren, verkokering binnen de drie verzekerings business units

Er is geen sprake van echte integratie van AMEV en Interlloyd

Gebrek aan daadkracht Veel plannen en woorden, weinig daden en weinig afmaken 16%
De afgelopen anderhalf jaar zijn zinloos geweest omdat er niets is veranderd 
Eerder voorgenomen veranderingen zijn nooit doorgevoerd, mensen hebben geen vertrouwen meer

Politiek, gerichtheid op Individuele bestuurders kiezen voor hun eigen belang en niet voor het belang van het bedrijf 13%
eigen belangen Iedereen is nog steeds met zijn eigen ‘toko’ bezig

Niet functionerende mensen blijven soms op sleutelposities en houden veranderingen tegen

Slechte communicatie Een totaal gebrek aan goede communicatie en overleg tussen directie en werkvloer 13%
en informatie Het onvermogen om te luisteren naar de werkvloer en om die werkvloer serieus te nemen

Er komt tot nu toe geen enkele informatie over de gang van zaken

Top-down aanpak Veranderingen worden van bovenaf opgedragen zonder daarover te praten met de werkvloer 6%
De kennis van het werkelijke veranderingsproces blijft te lang bij een kleine groep mensen
Leidinggevenden drukken veranderingen door zonder oog te hebben voor medewerkers

Te weinig tijd Te veel veranderingen gelijktijdig doorvoeren waardoor geen tijd overblijft voor gewoon geld verdienen 6%
De snelheid waarmee alles moet worden gerealiseerd terwijl we al 1,5 jaar in één gebouw zitten
De interne reorganisatie kost veel tijd en energie wat ten koste gaat van de productiviteit

Cultuurverschillen Cultuurverschillen tussen Interlloyd en AMEV 6%
Cultuurverschillen tussen afdelingen
Het cultuurprobleem wordt onvoldoende onderkend, er wordt wel over gepraat maar er gebeurt niets

Ontbreken van draagvlak Geen geloof in de veranderingen en geen motivatie 6%
en motivatie Het totale gebrek aan betrokkenheid bij leidinggevenden en medewerkers

Veranderingen worden niet gedragen op de werkvloer en zijn daarom gedoemd te mislukken

Onzekerheid Onzekerheid over de toekomstige werkplek 5%
De toekomst die onzeker maakt
Mensen die niet willen veranderen door de onzekerheid die dat met zich meebrengt



Eveneens iets minder dan vijftien procent van de antwoorden gaat over slechte communicatie

en informatie. Veel van die antwoorden gaan over het gebrek aan communicatie tussen het

managementteam en de werkvloer. Mensen verwijten het managementteam niet te luisteren

naar medewerkers of teamleiders en er wordt aangegeven dat signalen van de werkvloer de

top van de business unit niet bereiken. Ook is er kritiek op de communicatie tussen leiding-

gevenden onderling. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld die gaan over te weinig

informatie, slechte informatie en onduidelijkheid over wat de bedoeling is in het integratie-

proces.

Iets meer dan vijf procent van de antwoorden gaat over de top-down aanpak van het

integratieproces. Mensen noemen als belemmering dat gewoon wordt meegedeeld wat er

gaat veranderen zonder overleg met medewerkers, zonder rekening te houden met medewerkers

en zonder medewerkers serieus te nemen. In een aantal antwoorden wordt ook aangegeven

dat dat de reden is voor de lage kwaliteit van de veranderplannen. Bij deze categorie zijn

tevens enkele antwoorden ingedeeld waarin mensen aangeven dat argumentatie of uitleg

ontbreekt bij besluiten.

Eveneens iets meer dan vijf procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie

‘te weinig tijd’. Bijna alle antwoorden in deze categorie gaan erover dat in het integratieproces

te veel in te korte tijd moet gebeuren en dat er te veel tegelijk moet. Een aantal mensen geeft

ook aan dat daardoor het gewone werk onder druk komt te staan.

Ook kan iets meer dan vijf procent van de antwoorden worden ingedeeld bij de categorie

‘cultuurverschillen’. Mensen noemen zowel de cultuurverschillen tussen de beide fusiepartners

als de cultuurverschillen tussen verschillende afdelingen die voorheen bij dezelfde organisatie

hoorden.

Eveneens iets meer dan vijf procent van de antwoorden gaat over het ontbreken van draag-

vlak en motivatie. Bij deze categorie zijn antwoorden ingedeeld die gaan over onvoldoende

betrokkenheid, het ontbreken van steun voor de veranderingen en het niet gemotiveerd zijn

van mensen om zich in te zetten voor het integratieproces.

Ten slotte gaat vijf procent van de antwoorden over onzekerheid als gevolg van het inte-

gratieproces. Deze antwoorden gaan vrijwel allemaal over de onzekerheid over de nieuwe

situatie, de nieuwe werkplek en de toekomstige organisatie. Enkele antwoorden over angst

om te veranderen, het liever bij het oude laten en de veiligheid van de huidige situatie zijn

ook bij deze categorie ingedeeld.

Tabel 5.3 laat zien dat de meest genoemde bevorderende factor is dat het integratieproces

een aansprekend toekomstperspectief biedt. Ruim een kwart van de antwoorden is ingedeeld bij

deze categorie. Veel mensen noemen de samenvoeging van de twee organisaties, het bundelen

van krachten en de mogelijkheden die daardoor ontstaan. Daarbij gaat het om algemene

opmerkingen over de voordelen die de fusie kan hebben, over nieuwe kansen en uitdagingen,

over positieve vooruitzichten en over hoop op verbetering.

Iets meer dan twintig procent van de antwoorden gaat over duidelijkheid over de koers.

Als bevorderende factor noemen mensen dat een besluit is genomen na een periode van

onduidelijkheid en stilstand, dat duidelijk is hoe de integratie van de twee organisaties gaat

plaatsvinden en dat het voor klanten helder is welke positie de business unit kiest. Bij deze

categorie zijn ook enkele antwoorden ingedeeld over het tempo dat nu wordt gemaakt.
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Tabel 5.3  Bevorderende factoren in het integratieproces

Vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘nieuwe directievoorzitter’.

Vaak is de benaming van deze categorie letterlijk het antwoord dat mensen geven. Soms is

dat antwoord uitgebreid en geven mensen aan wat hen aanspreekt aan de nieuwe directie-

voorzitter. Antwoorden waarin het managementteam of leden van het managementteam als

bevorderende factor worden genoemd zijn ook ingedeeld bij deze categorie.

Vijftien procent van de antwoorden gaat over de druk uit de omgeving. In deze categorie

zijn opmerkingen ingedeeld over de markt die de organisatie dwingt om te veranderen en

over de noodzaak voor het bedrijf om zich aan te passen aan ontwikkelingen in de markt en

bij concurrenten. Ook geeft een aantal mensen aan dat klanten verwachten dat de integratie

echt vorm krijgt.

Bijna vijftien procent van de antwoorden gaan over de betrokkenheid en inzet van mede-

werkers. In deze categorie zijn opmerkingen opgenomen over de noodzaak die mensen zien

om te veranderen, de bereidheid tot verandering en samenwerking, de inzet van mensen en

het enthousiasme dat sommigen voor het integratieproces opbrengen.

Een aantal antwoorden op deze vraag is niet gecategoriseerd omdat het geen factoren zijn

die het integratieproces bevorderen. Eerder geven deze antwoorden aan wat nodig is om het

integratieproces tot een succes te maken. In totaal gaat het om 39 antwoorden. Het merendeel

daarvan gaat over betere communicatie en over aandacht voor medewerkers. Twee voorbeelden

van dit soort antwoorden zijn ‘open en eerlijke communicatie naar de organisatie toe en niet

de helft van de informatie achter houden (geen geheimzinnig gedoe)’ en ‘als de top van de

organisatie zou luisteren naar de mening van de werkvloer!’
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% van de 
Bevorderende factor Voorbeelden antwoorden

Aansprekend Sterke onderneming door het samenvoegen van veel kennis in één bedrijf 27%
toekomstperspectief Nieuwe uitdagingen, verbeteringen (?) en financiële mogelijkheden om ideeën te realiseren

Het vooruitzicht om met een andere groep mensen tot goede resultaten te komen

Duidelijkheid over de koers Duidelijkheid over de doelstellingen en de voordelen daarvan ten opzichte van het verleden 21%
Het feit dat er eindelijk knopen zijn doorgehakt en je nu weet waar je voor gaat
Duidelijkheid over de positie van AMEV Interlloyd in de markt en het bijbehorende type organisatie

Nieuwe directievoorzitter De nieuwe directievoorzitter die de wil en de capaciteiten heeft om knopen door te hakken 15%
Competent management met uitstraling
De ambitie van enkele leden van het managementteam

Druk vanuit de omgeving De markt dwingt ons, we moeten wel anticiperen op de vele veranderingen om te overleven 15%
De noodzaak om te moderniseren en zo onze marktpositie te consolideren of uit te bouwen
Het moeten luisteren naar de markt en de klant centraal stellen

Betrokkenheid en inzet Iedereen is ervan overtuigd dat er nu eindelijk eens een goede nieuwe organisatie moet komen 14%
van medewerkers Het enthousiasme en de inzet van mensen voor het integratieproces

De medewerkers die wel willen veranderen en integreren



Perspectieven van unitmanagers, teammanagers en medewerkers
Bij het vergelijken van perspectieven op de organisatie en het veranderingsproces gaat het

allereerst om het onderscheiden van belanghebbenden. Daarvoor gebruik ik de driedeling

‘strategen, invoerders en ontvangers’ (zie § 2.8). In het integratieproces bij de BUO zijn de

leden van het managementteam de strategen. De directievoorzitter leidt het managementteam.

Hij is speciaal aangetrokken om de integratie te realiseren. Het managementteam zet de grote

lijn uit en bepaalt de kaders waarbinnen de integratie plaatsvindt. Twee voorbeelden hiervan

zijn de keuze om het distributiekanaal bepalend te laten zijn voor de inrichting van de nieuwe

organisatie en de keuze voor een besturingsstructuur met unitmanagers en teammanagers.

Ook selecteert het managementteam de leidinggevenden voor de nieuwe organisatie.

Invoerders zijn de personen die vervolgens zorgen voor de uitwerking van de grote lijn en

voor invulling van de kaders. Voor de integratie tot AMEV Interlloyd vinden die uitwerking

en nadere invulling plaats in de verschillende projecten. Een centrale rol in deze projecten is

weggelegd voor de unitmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van alle projecten

die in het kader van het integratieproces zijn opgesteld. Het is de bedoeling dat in een deel

van deze projecten ook de teammanagers een rol gaan vervullen. In dit stadium zijn de team-

managers vooral nog ontvangers van de veranderingen, net als de medewerkers. Tot nu toe

houden vooral het managementteam en de unitmanagers zich bezig met het integratieproces.

Tabel 5.4 bevat de scores van de unitmanagers, de teammanagers en de medewerkers. Het

managementteam heeft geen vragenlijsten ingevuld. Om overzicht te behouden geef ik de

oordelen van de groepen vereenvoudigd weer. De erg negatieve en negatieve oordelen zijn

samen genomen, net als de positieve en erg positieve oordelen. Grijs gemaakte percentages

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

geven aan welke groep het meest positief oordeelt over een aspect. Dat helpt bij het verkrijgen

van een totaalbeeld.

De unitmanagers, teammanagers en medewerkers verschillen in hun oordeel over de

zestien aspecten. In het totaalbeeld valt op dat er een patroon bestaat in de meest positieve

en negatieve oordelen. Over de huidige organisatie zijn de unitmanagers en de medewerkers

het meest negatief. De teammanagers oordelen relatief positief over de organisatie. Het inte-

gratieproces wordt negatief beoordeeld door de teammanagers en de medewerkers. De unit-

managers oordelen positief over een aantal aspecten van het integratieproces of minder

negatief dan de twee andere groepen.

Het eerste aspect waar de groepen vijfentwintig procent of meer verschillen is cultuur en

leidinggevenden. Vijfenzestig procent van de medewerkers oordeelt daar negatief over. Zestig

procent van de teammanagers oordeelt positief over cultuur en leidinggeven. Zeventig pro-

cent van de unitmanagers is negatief over technologie terwijl vijfenvijftig procent van de

teammanagers daar positief over oordeelt. De doelen en aanpak van het integratieproces zijn

duidelijk voor vijfentachtig procent van de unitmanagers. Bij teammanagers en medewerkers

is dat vijftig procent. Bij informatievoorziening is een vergelijkbaar verschil te zien. Zeventig

procent van de unitmanagers oordeelt hier positief over. Van de teammanagers en medewer-

kers is respectievelijk vijfenvijftig en zestig procent negatief over de informatievoorziening.

Zeventig procent van de unitmanagers oordeelt positief over de rol van verandermanagers in

het integratieproces. Vijfenvijftig procent van de medewerkers is hier negatief over. Ten slot-
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te geven alle unitmanagers aan het integratieproces te steunen. Dat geldt ook voor vrijwel

alle teammanagers. Dertig procent van de medewerkers steunt het integratieproces niet.

Interpretatie van de resultaten
In dit deel van deze paragraaf interpreteer ik bovengenoemde resultaten en probeer ik een

samenhangend beeld te ontwikkelen van de stand van zaken bij de BUO. Ik begin met het

stellen van twee vragen: wat gaat op dit moment goed in het integratieproces van de twee

organisaties en wat is daarbij lastig? In het beantwoorden van deze vragen integreer ik de

oordelen over de stellingen uit de vragenlijst en de antwoorden op de open vragen.

Vervolgens bespreek ik de verschillen tussen de unitmanagers, de teammanagers en de mede-

werkers in hun beoordeling van de aspecten uit de vragenlijst. Dan plaats ik de resultaten in

het licht van de aanpak van het integratieproces.
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Unitmanagers Teammanagers Medewerkers Grootste verschil
negatief positief negatief positief negatief positief

Business unit

Doelen en strategie 90% 10% 70% 30% 75% 25% 20%

Structuur 60% 40% 45% 55% 60% 40% 15%

Cultuur en leidinggeven 55% 45% 40% 60% 65% 35% 25%

Technologie 70% 30% 45% 55% 50% 50% 25%

Werk 30% 70% 20% 80% 30% 70% 10%

Verhoudingen 85% 15% 90% 10% 90% 10% 5%

Intergratieproces

Doelen en aanpak 15% 85% 50% 50% 50% 50% 35%

Technologie 75% 25% 75% 25% 60% 40% 15%

Spanningen 75% 25% 90% 10% 80% 20% 15%

Tijdsverloop 70% 30% 90% 10% 75% 25% 20%

Informatievoorziening 30% 70% 55% 45% 60% 40% 30%

Creëren betrokkenheid 60% 40% 75% 25% 75% 25% 15%

Rol verandermanagers 30% 70% 50% 50% 55% 45% 25%

Rol leidinggevenden 60% 40% 70% 30% 70% 30% 10%

Verwachting uitkomst 10% 90% 10% 90% 20% 80% 10%

Steun en inzet 0% 100% 15% 85% 30% 70% 30%

Tabel 5.4  Positieve en negatieve oordelen uitgesplitst naar unitmanagers, teammanagers en medewerkers

N.B. Donkergrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest negatief oordeelt over een

aspect. Lichtgrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest positief oordeelt over een

aspect. Wanneer het grootste verschil 25% of meer bedraagt, is dat zwart gemaakt.



Wat gaat goed?

De resultaten laten een overwegend negatief beeld zien van de situatie bij de BUO. Over vrijwel

alle aspecten uit de vragenlijst oordeelt minstens de helft van de mensen negatief. Bij de open

vragen noemen mensen bijna drie keer zoveel belemmeringen als bevorderende factoren.

Daardoor ontstaat de verleiding om te stellen dat er vooral veel niet goed gaat. Juist daarom

is het belangrijk ook aandacht te besteden aan positieve resultaten om te voorkomen dat een

eenzijdig negatief beeld ontstaat.

Wellicht de belangrijkste tegenhangers van de negatieve resultaten zijn dat 1) ongeveer

driekwart van de leidinggevenden en medewerkers van de business unit een positieve ver-

wachting hebben van de uitkomst van het integratieproces en 2) hetzelfde percentage het

integratieproces steunt en zich wil inzetten voor de realisatie ervan. In principe staan de

meeste mensen achter het idee van de fusie van de beide ondernemingen. De meest genoemde

bevorderende factor is dat er een aansprekend toekomstperspectief is. Het samengaan van de

twee bedrijven biedt kansen en mogelijkheden waar mensen enthousiast van worden. Wat

tevens helpt is dat er nu duidelijkheid is over de koers. Er is een keuze gemaakt en daaraan

was grote behoefte na een periode van anderhalf jaar onduidelijkheid. De beoordeling van

het aspect doelen en aanpak uit de vragenlijst laat zien dat de helft van de mensen daar positief

over is. Dat is een redelijke score die tevens laat zien dat veel mensen ook een beeld hebben

van de wijze waarop de integratie gaat worden gerealiseerd. Tegelijk zijn er net zo veel mensen

voor wie dat nog niet helder is.

Twee andere bevorderende factoren hebben bijgedragen aan het maken van een keuze en

aan het toekomstperspectief dat nu bestaat. De komst van de nieuwe directievoorzitter en

verandering in het managementteam hebben de impasse doorbroken en tot een nieuw plan

voor de integratie geleid. Daarnaast heeft de markt waarin het bedrijf opereert niet alleen

een rol gespeeld bij het plan voor een fusie, maar bevordert de druk vanuit de omgeving ook

dat de impasse wordt doorbroken. Immers, voor klanten is het wenselijk en volgens sommigen

zelfs noodzakelijk dat de onduidelijkheid over de situatie binnen de business unit wordt

beëindigd.

Ten slotte is een derde gunstig resultaat dat zeventig procent van de mensen positief oordeelt

over het werk bij de business unit. Een ruime meerderheid werkt met plezier bij het bedrijf

en dat draagt naar mijn idee bij aan de steun en inzet voor het integratieproces. Ook bij de

open vraag over bevorderende factoren noemt een deel van de mensen betrokkenheid en

inzet van medewerkers. De inhoud van het werk gaat veranderen, waarschijnlijk meer voor

de toekomstige unit Tussenpersonen dan voor de andere units. De verwachting is dat die

inhoudelijke veranderingen positieve veranderingen zijn. Tegelijk heeft een aantal mensen

daar vragen over, onder meer over multibranchiaal werken. Niettemin denk ik dat het plezier

dat mensen hebben in hun werk een positieve bijdrage kan leveren aan het integratieproces.

Wat is lastig?

Vrijwel alle aspecten die betrekking hebben op de business unit en op het integratieproces

worden door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. Bovendien noemt vrijwel

iedereen één of twee belemmerende factoren bij de open vraag daarover en gebruikt een

behoorlijk aantal mensen de laatste bladzijde van de vragenlijst om hun visie op de situatie
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bij de BUO toe te lichten. Naar mijn idee komt veel van de kritiek voort uit het feit dat het

managementteam in korte tijd knopen heeft doorgehakt en onder leiding van de nieuwe

directievoorzitter voortvarend aan de slag is gegaan met de vormgeving van de integratie.

Leidinggevenden en medewerkers hebben onlangs te horen gekregen wat de bedoeling is.

De effecten van de gevolgde top-down aanpak laten zich groeperen onder vijf thema’s.

Een eerste thema dat opvalt is dat er problemen bestaan rond de doelen en strategie van

de business unit en dat de doelen en aanpak van het integratieproces niet helder zijn.

Driekwart van de mensen geeft aan dat het niet helder is welke doelen het bedrijf nastreeft

en hoe die zijn te realiseren. Ook zijn de mogelijkheden om in te spelen op ontwikkelingen in

de omgeving beperkt. Gezien de historie is dat gedeeltelijk te begrijpen. De twee gefuseerde

bedrijven zitten anderhalf jaar bij elkaar in hetzelfde pand en de integratie moet nog starten.

Vandaar dat mensen gebrek aan daadkracht als belemmering noemen. Mogelijk lastiger is dat

er weinig overeenstemming is over de doelen van de business unit. Het meest genoemde ant-

woord op de open vraag over belemmeringen is dat de visie en koers van de business unit

niet goed zijn of niet goed zijn uitgewerkt. In dat verband is de onduidelijkheid over de doelen

en aanpak van het integratieproces ook een probleem. De helft van de mensen heeft daar

geen helder beeld van en weet niet hoe de integratie gaat worden gerealiseerd. Dat lijkt mede

een gevolg van de slechte informatievoorziening. Bijna zestig procent van de mensen heeft

kritiek op de informatievoorziening. Ook bij de open vragen noemen mensen slechte 

communicatie en informatie als belemmering.

Een tweede thema dat opvalt is de gespannen situatie binnen de business unit. Negentig

procent van de mensen geeft aan dat personen en afdelingen vooral gericht zijn op hun eigen

belangen. Bijna vijfentachtig procent geeft aan dat het integratieproces leidt tot spanningen

binnen en tussen afdelingen. Ook bij de open vraag over belemmeringen antwoorden mensen

dat politiek en gerichtheid op eigen belangen een probleem vormen in het integratieproces.

Het managementteam en de leidinggevenden lijken weinig aandacht te besteden aan de negatieve

stemming die is ontstaan. Een reden voor de gespannen situatie is volgens mij de door-

tastende aanpak van de nieuwe directievoorzitter. Deze heeft met het managementteam een

beslissing genomen over de koers voor de business unit en het integratieproces. Daarmee is

de ontstane impasse doorbroken. Echter, onduidelijkheid over de nieuwe koers, gebrek aan

overeenstemming daarover en het krachtige optreden van de directievoorzitter leiden tot

spanningen en politiek gedrag. Het feit dat de nieuwe leidinggevenden vooral afkomstig zijn

van Interlloyd versterkt die situatie, omdat mensen die eerst bij AMEV Ondernemingen

werkten zich daardoor benadeeld voelen of het idee hebben dat er een ‘coup’ plaatsvindt.

Een derde thema ligt in het verlengde van deze problemen. Veel mensen zijn ontevreden

over de rol van het managementteam en de rol van leidinggevenden in het integratieproces.

Zestig procent van de mensen heeft een negatieve indruk van het managementteam, vindt

dat het team zijn taken niet goed uitvoert en dat de leden van het team slecht communiceren.

Bij de open vraag genoemde belemmeringen als geen goede visie en koers, gebrek aan daad-

kracht, en de top-down aanpak hangen samen met de kritiek op het managementteam. Ook

de leidinggevenden worden bekritiseerd. Zij hebben bijvoorbeeld onvoldoende aandacht

voor de medewerkers en betrekken hen niet bij de veranderingen. Die kritiek op de leiding-

gevenden is begrijpelijk, want de aanpak van het integratieproces biedt daar nauwelijks
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ruimte voor. Het aspect cultuur en leidinggeven wordt eveneens negatief beoordeeld door zestig

procent van de mensen. Opvallend is dat dat aspect geen aandacht krijgt in het integratie-

proces. Dat was wel de bedoeling, maar door tijdsdruk is de aandacht in de projecten op de

‘harde’ kant van de integratie komen te liggen en staat het neerzetten van de structuur centraal.

In die nieuwe structuur moet teamgericht gaan worden gewerkt.

Een vierde thema illustreert nogmaals de effecten van gevolgde top-down aanpak.

Ongeveer tachtig procent van de mensen geeft aan dat er geen aandacht wordt besteed aan

het creëren van betrokkenheid. Hetzelfde percentage geeft aan dat er te weinig tijd wordt uit-

getrokken voor het integratieproces. De verschillende afdelingen hebben bijvoorbeeld geen

rol gespeeld in de voorbereidingen van het integratieproces en er is geen aandacht besteed

aan ideeën en ervaringen van medewerkers. Mede daardoor zijn de doelen en aanpak van het

integratieproces niet helder en bestaat er weinig overeenstemming over de doelen van de

business unit. Net als informatievoorziening daar een positieve bijdrage aan kan leveren,

zorgt het creëren van betrokkenheid ervoor dat mensen zich herkennen in de plannen voor

veranderingen. De kritiek op het tijdsverloop heeft ook te maken met het feit dat het management-

team heeft bepaald dat per april de nieuwe structuur operationeel moet zijn. Na anderhalf

jaar stilstand moet alles in drie maanden gebeuren. De strakke planning laat geen ruimte

voor mensen om aan het alternatieve plan te wennen. Het grote aantal projecten geeft mensen

waarschijnlijk het gevoel dat er te veel veranderingen tegelijk worden doorgevoerd. Ik denk dat

het zou helpen als mensen weten waarom het zo snel moet en of dat echt nodig is. De meeste

leidinggevenden en medewerkers hebben geen beeld van de reden om tempo te maken, want

daar hebben zij niet zelf over nagedacht en zij zijn daar ook niet over geïnformeerd.

Een vijfde thema heeft niet direct met de gevolgde aanpak te maken, maar is wel lastig.

De oordelen over het aspect technologie dat betrekking heeft op de business unit en van

technologie in het integratieproces geven aan dat dat een aandachtspunt vormt. De huidige

technologie vormt een probleem volgens iets meer dan de helft van de mensen. Bovendien geeft

tweederde van de mensen aan dat het integratieproces lastige technologische aanpassingen

vraagt en dat leidinggevenden en medewerkers daar te veel aandacht aan moeten besteden.

De problemen hebben naar mijn idee vooral betrekking op de integratie van de systemen van

beide bedrijven. AMEV Ondernemingen en Interlloyd werken ieder met eigen systemen die

niet zonder meer op elkaar kunnen worden aangesloten. Dat vraagstuk is relatief laat onderkend.

Nu moet in korte tijd voor een nieuw gezamenlijk systeem worden gezorgd en moeten mensen

daarmee leren werken.

Perspectieven van unitmanagers, teammanagers en medewerkers

Het patroon in de oordelen van de unitmanagers, teammanagers en medewerkers lijkt voor

een deel samen te hangen met de rollen die de drie groepen vervullen in de veranderingen en

met de gevolgde aanpak. De unitmanagers zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de

integratie binnen hun units. De afstand van de unitmanagers tot het managementteam dat

de kaders bepaalde is het kleinst in vergelijking met de teammanagers en de medewerkers.

Unitmanagers spelen de meest actieve rol in de veranderingen tot nu toe, vooral door het

trekken van veel van de projecten. Bij het maken van de plannen en in de projecten om de

integratie te realiseren spelen medewerkers en teammanagers nauwelijks een rol. Bovendien
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hebben unitmanagers gemakkelijk toegang tot het managementteam. Hun relatief positieve

beoordeling van het integratieproces is in dat licht goed te begrijpen. Medewerkers zijn het meest

negatief over het integratieproces. De teammanagers oordelen nauwelijks anders. De negatieve

oordelen van medewerkers en teammanagers over het integratieproces zijn begrijpelijk

omdat deze twee groepen de veranderingen vooral ondergaan. Sommige teammanagers zijn

betrokken in een project, maar het integratieproces is vooral een aangelegenheid van het

managementteam geweest, geassisteerd door de unitmanagers die zorgdragen voor de uit-

werking van de plannen.

In dat licht is het belangrijk om oog te hebben voor de ruime meerderheid van de unit-

managers die negatief oordeelt over de aspecten technologie, spanningen, tijdsverloop, creëren

van betrokkenheid en rol van leidinggevenden. De conclusie dat unitmanagers het meest

positief zijn over het integratieproces gaat slechts voor een deel op. In veel gevallen is het

beter om te stellen dat zij het minst negatief zijn. Dat betekent dat de groep leidinggevenden

die verantwoordelijk is voor de realisatie van het integratieproces de kritiek van teammanagers

en medewerkers in belangrijke mate deelt. Bovendien laten de negatieve oordelen van de

unitmanagers over de business unit zien dat deze groep ook kritiek heeft op het functioneren

van het bedrijf.

Bij zes aspecten is een groot verschil te zien in de oordelen van belanghebbenden.

Teammanagers zijn positief over cultuur en leidinggeven, terwijl unitmanagers en medewerkers

dat niet zijn. Het is mogelijk dat teammanagers bij dit aspect vooral over zichzelf oordelen.

Dat betekent dat teammanagers een positiever beeld hebben van zichzelf dan de medewerkers

aan wie zij leidinggeven. De unitmanagers oordelen negatief over technologie in de organisatie,

terwijl bij teammanagers en medewerkers de meningen verdeeld zijn over dit onderwerp.

Vanuit hun rol bij de voorbereiding van de projecten kan het zijn dat de unitmanagers

technologie meer als een probleem ervaren. Het grootste verschil tussen de groepen heeft

betrekking op de doelen en aanpak van het integratieproces. Deze zijn helder voor vrijwel

alle unitmanagers. Unitmanagers geven ook aan beter te zijn geïnformeerd dan de twee andere

groepen. Deze scores zijn waarschijnlijk een gevolg van hun rol en positie in het veranderings-

proces. Een korte afstand tot het managementteam en de eigen actieve rol maken dat de meeste

unitmanagers weten waar het integratieproces toe moet leiden en hoe dat gaat gebeuren.

De positieve beoordeling van de rol van de verandermanagers in het integratieproces heeft

betrekking op het managementteam. Ook hier lijkt de kortere afstand een rol te spelen in de

verschillende beoordeling. Voor teammanagers en medewerkers is het managementteam

waarschijnlijk veel meer de verantwoordelijke voor de huidige situatie. Die situatie wordt

negatief beoordeeld en bijgevolg de rol van het managementteam ook. Ten slotte geven alle

unitmanagers aan het integratieproces te steunen. Dat wil zeggen dat zij, ondanks hun kritiek

op het proces tot nu toe, achter de doelen staan en bereid zijn om energie te steken in het

realiseren van de integratie. De rol van de unitmanagers in het proces vraagt hun steun en

inzet en daarom is het positief dat die er ook is. Bij veel teammanagers en medewerkers is

eveneens steun en inzet voor de veranderingen. De vraag is of zij daar iets mee kunnen als de

projecten van start gaan.

De belangrijkste meerwaarde van het uitsplitsen van de perspectieven is naar mijn idee dat

daarmee zicht ontstaat op de oordelen van de unitmanagers over het bedrijf en het integratie-
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proces. Hierboven heb ik vooral de scores van drie groepen vergeleken en de verschillen

geïnterpreteerd. Die verschillen zouden een aanleiding kunnen zijn voor gesprekken tussen

betrokkenen, maar ik betwijfel of het zinvol is om dergelijke gesprekken te voeren.

Belangrijker lijkt mij om een conclusie te verbinden aan de negatieve oordelen van de unit-

managers. Zij moeten de projecten leiden die zijn ontwikkeld om het integratieproces te

realiseren. Positief in dat verband is dat de meeste unitmanagers weten wat de doelen van het

integratieproces zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd. Tegelijk oordeelt een ruime

meerderheid van de unitmanagers negatief over veel aspecten die verder geen aandacht zullen

krijgen. Het lijkt erop dat de ‘strategen’ te veel de focus leggen op de ‘harde’ kant van de

integratie: het bedenken van een nieuwe organisatiestructuur waarin de activiteiten van

AMEV Ondernemingen en Interlloyd niet langer worden gescheiden. Daar is nu een plan

voor, maar de oordelen van de ‘invoerders’ over verschillende aspecten zijn zorgelijk, net als

die van de teammanagers en de medewerkers. Werkelijke realisatie van het integratieproces

lijkt mij problematisch zolang de drie groepen op deze manier denken.

De gevolgde aanpak van het integratieproces en de belemmeringen

De aanpak van de integratie van AMEV Ondernemingen en Interlloyd karakteriseer ik volgens

kenmerken van de ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze

benaderingen toegelicht en globaal uitgewerkt in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met

grijs aan of de verschillende kenmerken zijn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens

een ontwikkelbenadering. Daarna licht ik toe waarom ik bij de BUO tot een bepaalde

karakterisering kom en bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering

van de aanpak is gebaseerd op schriftelijke informatie over het integratieproces, informatie

uit de gesprekken en informatie van het projectbureau. De effectiviteit van de aanpak bepaal

ik aan de hand van de oordelen over het integratieproces.

In het integratieproces wordt de organisatie vooral gezien als een bron van tekortkomingen.

Na de samenvoeging van AMEV Ondernemingen en Interlloyd in één gebouw is er sprake

van twee naast elkaar opererende organisaties. Integratie moet ervoor zorgen dat één nieuwe

organisatie in staat is om verschillende klantgroepen te bedienen. De aandacht voor in de

organisatie aanwezige kennis, inzicht en ervaring beperkt zich tot het hogere management

dat voor de eigen unit de globale structuur uitwerkt. Daarom karakteriseer ik de visie op de

organisatie als behorend bij de ontwerpbenadering. Het einddoel van het integratieproces is

bekend. Van te voren is een blauwdruk gemaakt voor de nieuwe organisatie. De eindsituatie

is stabiel, behalve dat voor een paar eenheden nog niet zeker is of die op termijn binnen

AMEV Interlloyd blijven of naar een ander onderdeel van de Fortis Groep vertrekken. Er wordt

vanuit een algemeen model voor de organisatie gewerkt naar concrete invulling van de werk-

wijze binnen units en teams. Initiatief, coördinatie en controle vinden plaats vanuit het top-

management. Het projectbureau ondersteunt het topmanagement middels coördinatie van

alle projecten. De directievoorzitter is opdrachtgever van het projectbureau en houdt daarmee

de besturing van de veranderingen in eigen hand.

De realisatie van de integratie van beide bedrijven vindt plaats door het uitvoeren van

projecten onder leiding van de unitmanagers. De argumentatie voor besluiten is voornamelijk

rationeel en gebaseerd op technische en bedrijfseconomische afwegingen. Voordelen van de
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nieuwe organisatiestructuur staan centraal. Acceptatie van andere partijen dan het management-

team is van beperkt belang. Binnen het managementteam is de stem van de directievoorzitter

doorslaggevend, hij is aangetrokken om de integratie vorm te geven en zijn visie is leidend.

Over specifieke vraagstukken is overleg met unitmanagers. Teammanagers en medewerkers spelen

geen rol in de besluitvorming. Conflicten komen weinig voor of niet boven water. De invoering

geschiedt snel: als de unitstructuur in april operationeel wordt en mensen op hun nieuwe

plek aan de slag gaan is de integratie een feit. Daarna volgen nog projecten die uiterlijk in de

zomer worden afgerond. De planning van het voortraject is eveneens strak en daar wordt

nauwelijks van afgeweken. Er is geen ruimte voor participatie van teammanagers en mede-

werkers. In ongeveer vier maanden werken de directievoorzitter en het managementteam

met enkele unitmanagers de nieuwe structuur uit. Daarna wordt het herontwerp ingevoerd

en ontstaat AMEV Interlloyd.

De tabel en de toelichting overziend kom ik tot de conclusie dat de integratie van AMEV

Ondernemingen en Interlloyd geheel volgens een ontwerpbenadering wordt aangepakt. Elk van

de tien besproken kenmerken wordt op een ontwerpmatige manier ingevuld. De effectiviteit

van deze benadering bepaal ik in eerste instantie aan de hand van het oordeel van betrokkenen

over het integratieproces. Figuur 5.4 laat zien dat de acht aspecten die gaan over het integratie-

proces door meer dan de helft van de mensen negatief worden beoordeeld. Wanneer ik de
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Kenmerk Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

Visie op organisaties Bron van tekortkomingen Bron van kennis, inzicht en ervaring

Idee over problemen Bekend en moeten worden opgelost Eerst nadere verkenning nodig

Einddoel Concreet en bekend, blauwdruk Abstract, open aanpak
Stabiele eindsituatie Voortdurende ontwikkeling

Methode en werkwijze Standaard en algemeen Sterk afhankelijk van verloop proces

Besturing Initiatief, coördinatie en controle vanuit Initiatief varieert, coördinatie en controle vinden 
topmanagement plaats in overleg

Vormgeving verandering Projectorganisatie, vormgeving toegewezen Bestaande organisatie, gezamenlijk vormgeven 
aan specifieke personen aan de ontwikkeling

Basis voor besluiten Rationele argumenten, technische en Politieke haalbaarheid, acceptatie van
bedrijfseconomische feiten verschillende betrokken partijen

Conflicten Weinig plaats voor en worden genegeerd Door overleg en onderhandeling wordt naar 
gemeenschappelijke doelen gestreefd

Wijze van invoering Snel veranderen Stap voor stap veranderen
Scheiding tussen ontwerp en invoering Geleidelijke overgang tussen fasen
Strakke normen en planning Ruimte voor bijsturing

Participatie Lastig door nadruk op herontwerp organisatie Mogelijk door nadruk op geleidelijk ontwikkelen
topmanagement heeft centrale rol gedurende Verschillende betrokken partijen krijgen
hele proces verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in proces

Adviseur Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerp organisatie eigen kennis gebruiken

Tabel 5.5  De aanpak van het integratieproces van AMEV Ondernemingen en Interlloyd



oordelen over de aspecten doelen en aanpak, technologie, spanningen, informatievoorziening,

tijdsverloop, creëren van betrokkenheid, rol van verandermanagers en rol van leidinggevenden

samenneem, ziet de verdeling van de oordelen er als volgt uit: 17% erg negatief, 51% negatief,

31% positief, 1% erg positief. Een negatief oordeel van bijna zeventig procent van de betrokkenen

over de aanpak van het integratieproces noem ik een lage proceseffectiviteit.

De negatieve beoordeling van het integratieproces is goed te begrijpen in het licht van de

gekozen ontwerpaanpak. De opdracht van de nieuwe directievoorzitter is om te zorgen dat

de integratie werkelijk plaatsvindt. Hij gaat doortastend te werk bij het maken van een her-

ontwerp voor de nieuwe organisatie. Samen met het managementteam bepaalt hij wat er

gebeurt en hoe dat gebeurt. Dat betekent dat in korte tijd de contouren voor een organisatie

staan waarin units verschillende klantgroepen bedienen. De uitwerking daarvan gebeurt in

een aantal organisatiebrede projecten en in projecten specifiek voor de vier units. De unit-

managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten in hun units. Voordeel van de

aanpak is dat de impasse is doorbroken en dat de integratie kan starten. In dat perspectief

kan de top-down aanpak van de nieuwe directievoorzitter worden gezien als noodzakelijk en

passend bij de situatie. De business unit is immers weer in beweging en na de start van de

nieuwe units kan worden bezien wat verder nodig is.

stappen in het survey-feedbackproces
In deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces aan de hand van

de vijf stappen die in de literatuur worden aanbevolen (zie § 4.9). Per stap beschrijf ik eerst

hoe deze is ingevuld in het onderzoeksproject bij de BUO. Daarna geef ik bij elke stap aan

wat mijn leerervaringen zijn. Aan het einde van deze paragraaf verwerk ik die leerervaringen

in een plan voor de inrichting van het feedbackproces bij de volgende case.

1 De top van de organisatie betrekken in de planning van de survey
Bij de BUO vindt in een vroeg stadium van het onderzoek een gesprek plaats met de directie-

voorzitter. In dat gesprek komt de afname van de vragenlijst aan de orde. De directievoorzitter

geeft aan dat afname pas plaats kan vinden nadat in de organisatie is bekend gemaakt dat een

veranderingsproces gaat starten om integratie van de twee organisaties te realiseren. Hiermee

wordt rekening gehouden in de planning van het onderzoeksproject. Deze planning is

opgenomen in het plan van aanpak waarvan alle leidinggevenden een exemplaar ontvangen.

Op zich heb ik met deze aanpak de eerste stap gezet. Ik heb contact gehad met de directievoorzitter en

zijn wensen zijn verwerkt in de planning. Naar mijn idee is dat niet voldoende en kan deze stap beter

worden ingevuld. Het overleg over de planning, de opzet van het onderzoek, de doelen en de opbrengst

was kort. In één afspraak maakte ik kennis, kreeg ik toestemming voor het onderzoek en kwamen

praktische zaken aan bod. De volgende afspraak vond plaats toen het rapport klaar was. Meer afstemming

over het onderzoek vind ik wenselijk. Het is verstandig om over de planning af te stemmen met een

directie. Tevens zou ik langer stil willen staan bij andere aspecten van het onderzoek om helderheid te

krijgen over wederzijdse wensen en verwachtingen. Dat kan in eerste instantie gebeuren met een

directeur. Daarna wil ik ook met andere leidinggevenden over het onderzoek van gedachten wisselen.
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Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het feedbackproces. Daarom is het goed om in het

beginstadium contact met deze groep te leggen. Een mogelijkheid is om na bespreking van het plan

van aanpak met de directievoorzitter dit plan met alle leidinggevenden door te nemen. Bij de BUO heb

ik voorgesteld om dat te doen, maar daar bleek geen tijd voor te zijn. Het effect hiervan was dat het

managementteam en de andere leidinggevenden weinig voeling hadden met het onderzoek. Zij kregen

er wel schriftelijke informatie over, maar naar mijn idee is dat onvoldoende om mensen enthousiast

te maken voor de afname van een vragenlijst en het vervolgtraject. Ik vermoed dat onderzoek anders

zou zijn verlopen wanneer van te voren interactie was geweest met het managementteam, de unit

managers en de teammanagers.

2 Gegevensverzameling bij alle leden van de organisatie
Voorafgaand aan de verspreiding van de vragenlijst verstuurde de directievoorzitter een brief aan

alle teammanagers. Ik lever een concept voor deze brief. In de brief staat dat het management-

team veel belang hecht aan het onderzoek. De directievoorzitter verzoekt de teammanagers

om de vragenlijst zelf in te vullen en om aan hun teamleden aan te geven waarom het van

belang is dat zij die ook invullen. Daarna volgt nog een bericht over de vragenlijst in het

Herakles-journaal. In dat bericht wordt het onderzoek geïntroduceerd als ondersteuning van

het veranderingsproces gericht op het in kaart brengen van de manier waarop mensen in de

organisatie de veranderingen beleven.

Eind januari ontvangen alle leidinggevenden en medewerkers van de BUO de vragenlijst

‘Veranderen bij de Business Unit Ondernemingen’. Bij de lijst zit een begeleidende brief en

een retourenveloppe. In de begeleidende brief staat onder andere wat de bedoeling is van de

vragenlijst, dat deze is verspreid onder alle medewerkers van de BUO en dat ieders mening

van belang is en serieus wordt genomen. De begeleidende brieven zijn gedrukt op papier van

het projectbureau en stuk voor stuk ondertekend door de medewerker van het projectbureau

en mij. Het drukken van de brief op papier van het projectbureau is bedoeld om aan te geven

dat het onderzoek verband houdt met Operatie Herakles. Het persoonlijk ondertekenen van

alle brieven is bedoeld om het belang van het onderzoek aan te geven. De vragenlijsten worden

naar de huisadressen van de medewerkers gestuurd. Met de bijgevoegde antwoordenveloppe

kan een ingevulde lijst direct naar de universiteit worden verstuurd. Voor invullen krijgen

mensen anderhalve week de tijd.

In de vragenlijst is de terminologie aangepast aan de situatie in de organisatie en in de

introductietekst wordt aangegeven dat de veranderingen waarover wordt gesproken betrekking

hebben op het integratieproces van AMEV Ondernemingen en Interlloyd. Bij de algemene

vragen aan het einde van de lijst kunnen mensen onder andere aangeven bij welke organisatie

zij in het verleden werkten en bij welke unit van AMEV Interlloyd zij terecht komen. Deze vragen

zijn bedoeld om later na te gaan of er verschillen bestaan in de antwoorden van deze groepen.

Naar functie in de organisatie wordt standaard gevraagd om de antwoorden van management-

team, unitmanagers, teammanagers en medewerkers te kunnen vergelijken.

Op het informatiebord in de hal van het bedrijf wordt de respons bijgehouden. Om de

twee dagen geef ik aan het projectbureau door hoeveel vragenlijsten zijn binnengekomen.

De bedoeling is om daarmee de respons te vergroten. Ook zijn de teammanagers gevraagd
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om medewerkers te stimuleren de vragenlijst in te vullen. Na anderhalve week heeft dertig

procent van de medewerkers de lijst ingevuld en teruggestuurd. Om de respons te verhogen

wordt in het Herakles-journaal nogmaals op het belang van het onderzoek gewezen en meldt

het projectbureau dat de uiterlijke terugstuurdatum met een week is verlengd. Uiteindelijk is

de respons vijfenveertig procent. Er zijn geen aanwijzingen dat deze respons een vertekend

beeld geeft. De nieuwe units, de oude organisaties, de leidinggevende niveaus en de mede-

werkers zijn goed vertegenwoordigd. Het managementteam ontbreekt: geen van de vijf leden

stuurde een vragenlijst terug.

Het lijkt mij zinvol om voorafgaand aan de verspreiding van de vragenlijst het onderzoek te introduceren

bij betrokkenen. Daarmee wil ik voorkomen dat mensen de ontvangst van de vragenlijst ervaren als een

onaangekondigde verrassing. Achteraf blijkt schriftelijke introductie van het onderzoek en de afname

van de vragenlijst niet voldoende. Ik denk dat het goed is om mensen daarover op papier informatie te

geven. Dat is een begin, daarna moet er meer gebeuren. Interactie met betrokkenen over het belang

van het onderzoek, over de vragenlijst en terugkoppeling van de resultaten maakt het mogelijk om

daarover van gedachten te wisselen en om vragen te beantwoorden. In middelgrote organisaties is het

niet mogelijk om alle medewerkers persoonlijk te spreken. Wel is het mogelijk om een bijeenkomst

met leidinggevenden te organiseren en met deze groep de afname van de vragenlijst te bespreken. Zij

kunnen dan voor hun teams als aanspreekpunt fungeren. Het organiseren van zo een bijeenkomst

blijkt in dit project niet haalbaar. Het projectbureau geeft aan dat leidinggevenden vrijwel al hun tijd in

de projecten steken en dat de druk op het veranderingsproces al dusdanig groot is dat extra afspraken

zoveel mogelijk moeten worden vermeden.

Een leerervaring bij de afname van de lijst is dat versturen van de vragenlijst naar het huisadres van

mensen als onprettig wordt ervaren. Het idee voor het naar huis sturen komt van het projectbureau.

Er wordt aangegeven dat mensen thuis vaker post van de organisatie ontvangen en dat het gezien de

drukte in de organisatie prettig is om thuis in alle rust de lijst in te kunnen vullen. Mijn eigen voorkeur

gaat uit naar het verspreiden van de lijst in de organisatie, maar ik ga mee met de wens van het

projectbureau. De vragenlijst naar het huisadres sturen leidt tot onbegrip en irritatie. Telefoontjes van

medewerkers en van de ondernemingsraad leren dat mensen de gekozen methode ervaren als een

inbreuk op hun privacy. Een persoon verwoordde haar ergernis als volgt: ‘Als ik een lijst over m’n werk

thuis wil invullen doe ik die wel gewoon in m’n tas. Als de directie het zo belangrijk vindt dat ik de lijst

invul, kan er dan niet een half uurtje werktijd vanaf?’ De inschatting van het projectbureau dat het naar

huis sturen van de lijst zorgt dat mensen deze rustig kunnen invullen, blijkt door een deel van de mensen

anders te worden geïnterpreteerd. Hoeveel mensen om deze reden de lijst niet invullen is niet te bepalen.

Desondanks zou ik een volgende keer het versturen naar huisadres in vrijwel alle gevallen afraden.

Het effect dat dat op een aantal mensen heeft, zorgt voor een negatieve stemming ten aanzien van het

onderzoek en dat is niet de bedoeling.

Gezien de gekozen methode van verspreiding en het ontbreken van de mogelijkheid om met leiding-

gevenden van gedachten te wisselen over het onderzoek is de respons uiteindelijk redelijk. Ik denk dat

niet dat de schriftelijke informatie over het onderzoek mensen enthousiast heeft gemaakt voor het

invullen van de vragenlijst. Het naar huis sturen van de lijsten blijkt ook niet verstandig. Voor de leiding-

gevenden is het onderzoek niet meer dan een van de vele projecten die moet worden uitgevoerd.

Waarschijnlijk heeft vooral de wens van mensen om hun mening te geven over de veranderingen eraan
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bijgedragen dat bijna de helft van de verspreide vragenlijsten is teruggestuurd. Het managementteam

heeft al voldoende gelegenheid om mee te praten in het integratieproces. Mogelijk is dat de reden

geweest dat geen van de vijf leden een vragenlijst terugstuurde.

3 Resultaten terugkoppelen naar de top van de organisatie en dan 
via hiërarchische lijnen naar de eenheden

De resultaten worden schriftelijk teruggekoppeld naar de directievoorzitter in de vorm van

een rapport. De informatie die tijdens de oriëntatie is verkregen en de resultaten van de vragen-

lijst zijn verwerkt in dat rapport. Na een inleiding van een halve pagina presenteer ik de

resultaten. Het onderscheid tussen organisatie en integratieproces is daarbij gehandhaafd.

Veel aandacht gaat uit naar de manier waarop bij de BUO tegen het integratieproces wordt

aangekeken. Na het gedeelte over de resultaten volgt een concluderende paragraaf waarin de

belangrijkste bevindingen nog eens kort worden genoemd. Ik geef geen oordelen en doe geen

aanbevelingen. De conclusie bevat enkele voorzichtige suggesties om de negatieve kijk op de

organisatie en het integratieproces te verbeteren. Ten slotte stel ik voor om als vervolgactiviteit

een workshop te organiseren om met een groep van ongeveer twintig personen dieper in te

gaan op de gesignaleerde knelpunten. Die workshop kan eindigen met eerste ideeën over

concrete verbeteracties.

Het rapport is begin februari klaar, twee weken nadat de laatste vragenlijst terugkwam. Ik

bespreek het rapport eerst met de contactpersoon. Tussendoor bespreek ik mijn bevindingen

al globaal met hem en dan blijkt dat wij ongeveer dezelfde ideeën hebben over wat er beter

kan in het integratieproces. Onduidelijkheid over de doelen en aanpak van de veranderingen

is bekend en daarmee gaan de leden van het managementteam aan de slag. Tijdens lunch-

bijeenkomsten gaan zij aan kleine groepen medewerkers uitleggen wat de bedoeling precies is

en waarom voor het alternatieve plan is gekozen. Op deze bijeenkomst kunnen mensen ook

vragen stellen. Het niet participeren van teammanagers en medewerkers in de voorbereidings-

fase en in de projecten wordt eveneens herkend. De reden dat daar vooral door het management-

team en de unitmanagers aan wordt gewerkt is dat dergelijke werkzaamheden volgens de

contactpersoon een aangelegenheid van de top van de organisatie zijn. De gerichtheid op de

‘harde’ kant van het integratieproces is eveneens bekend en daar moet wat aan gebeuren. Het

managementteam en de unitmanagers hebben geconstateerd dat de cultuuromslag eigenlijk

op dat moment moet starten. Deze en andere thema’s komen terug in het rapport dat ik in

tien minuten bespreek met de contactpersoon. Over de inhoud maakt hij geen belangrijke

opmerkingen. Wij hebben het vooral over wat er verder met de onderzoeksresultaten en met

het rapport gaat gebeuren.

Ik geef aan dat ik de resultaten eerst met alle leidinggevenden zou willen bespreken om vlak

daarna de medewerkers te informeren over de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Het

Herakles-journaal lijkt mij een goed medium om medewerkers te informeren over de uitkomsten

van het onderzoek. Leidinggevenden, met name de teammanagers, kunnen daaropvolgend met hun

teamleden in gesprek gaan. In de eerder genoemde workshop kan worden nagedacht over

verbeteracties. De contactpersoon geeft na overleg met de stafmedewerker aan dat een speciale

uitgave van het Herakles-journaal een goed idee is. In die uitgave kan het onderzoek worden
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besproken, bijvoorbeeld samen met korte interviews met betrokkenen om aandacht te geven

aan beleving van de veranderingen. Er kan misschien ook al wat over concrete acties in komen.

Een workshop lijkt hun een minder goed idee. Met meer mensen nadenken over concrete acties

vinden zij niet nodig. Naar hun idee zijn veel van de in het rapport gesignaleerde problemen

opgelost sinds de afname van de vragenlijst een maand geleden. Zo is het Herakles-journaal

toegankelijker gemaakt door het inschakelen van een tekstschrijver. Hierdoor zouden mede-

werkers zich meer betrokken zijn gaan voelen bij de veranderingen. Ook is geconstateerd dat

teammanagers nog weinig aandacht hebben gekregen, maar die zijn nu hard bezig met

het ontwikkelen van hun teams. Meer algemeen willen zij meer beweging in de organisatie

zien, want er wordt tot nu toe onvoldoende plezier beleefd aan een leuk proces dat bedoeld

is om de organisatie te verbeteren. Wij besluiten het uitwisselen van ideeën over het vervolg

op het onderzoek met de afspraak dat dat wordt besproken met de directievoorzitter.

De bespreking met de directievoorzitter verloopt anders dan verwacht. Aanwezig zijn de contact-

persoon, de stafmedewerker met wie destijds als eerste contact was gelegd, mijn eerste promotor

en ik. Twee onderwerpen staan op de agenda: 1) het rapport en herkenning van de bevindingen

en 2) het vervolg, inzet van de resultaten voor verbeteracties. Beide onderwerpen komen aan bod.

Ik verwacht een open en constructief gesprek daarover. Al snel wordt duidelijk dat de directie-

voorzitter ontevreden is over het rapport. De kern van zijn kritiek houdt in dat hij het rapport

niet toegankelijk vindt en dat concrete handvatten voor actie ontbreken. Gebrek aan toegankelijk-

heid heeft betrekking op de presentatie en beschrijving van de resultaten. Deze is te uitgebreid,

te genuanceerd en niet eenduidig. Tegelijk vindt hij dat te weinig aandacht wordt besteed aan

de antwoorden op de open vragen. Harde conclusies over wat er mis is met bepaalde leiding-

gevenden ontbreken. De directievoorzitter blijkt een aantal leidinggevenden ongeschikt te vinden

voor hun nieuwe functie en dat hij hoopte dat het rapport steun zou bieden aan de stappen

die hij wil gaan nemen. Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk dat zijn verwachtingen en

wensen met betrekking tot het onderzoek niet aansluiten bij het rapport dat ik heb geschreven

en bij het vervolgtraject dat ik in gedachten heb. In dit stadium van het onderzoeksproject

blijkt het niet meer mogelijk om alsnog naar aansluiting te gaan zoeken. Daarom wordt voor-

gesteld om te kijken naar een goede manier om het onderzoeksproject af te ronden.

Leidinggevenden en medewerkers is immers een terugkoppeling van de resultaten toegezegd.

Terugkoppeling naar leidinggevenden vindt plaats in een speciale bijeenkomst. Veel van de

aspecten uit figuur 5.1 worden toegelicht. Aan het einde van de presentatie zetten leiding-

gevenden op papier wat zij op dat moment als de drie belangrijkste problemen zien in het

integratieproces. Vervolgens is de vraag wat zij gaan doen om die problemen op te lossen.

Over de problemen en de aanpak ervan is aan het einde van de bijeenkomst interactie met

de aanwezigen. De antwoorden op de vragen worden samengevat en de aanwezigen wisselen

ideeën uit. Terugkoppeling van de resultaten naar de hele organisatie vindt plaats in het

Herakles-journaal. Het wordt geen speciale uitgave, maar een artikel tussen ander nieuws

over het integratieproces. De tekstschrijver maakt het stukje dat op positieve toon vooral

benadrukt wat er goed gaat: de positieve verwachting van de uitkomst en de wens van mensen

om een bijdrage te leveren aan het realiseren van het integratieproces. Met het artikel in het

Herakles-journaal eindigt het onderzoeksproject bij de BUO.
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De terugkoppeling van de resultaten en de afronding van het onderzoeksproject lopen anders dan ik

had verwacht en gewild. Naar mijn idee komt dat vooral doordat de visie van de directievoorzitter op

de bijdrage van het onderzoek aan het integratieproces niet aansluit bij mijn visie. Dit uit zich in de

ontevredenheid over het rapport en in de ideeën over het vervolgtraject. Om dit te voorkomen is het

verstandig in een vroeg stadium van een dergelijke samenwerkingsrelatie meer aandacht te besteden

aan wederzijdse verwachtingen en om concreter uit te werken hoe de terugkoppeling plaatsvindt.

Ik licht dat nader toe.

Bij de bespreking van de resultaten blijkt de directievoorzitter een ander rapport te verwachten dan ik

heb geschreven. Het rapport is niet zo eenduidig en voorschrijvend als gewenst en bovendien bevat het

geen concrete aanwijzingen voor de ongeschiktheid van een aantal leidinggevenden. Mijn indruk is dat

zijn idee over de bijdrage van het onderzoek eruit bestaat dat ik een stellige positie inneem over de

stand van zaken in het integratieproces en dat ik een oplossing voorschrijf of sterk aanbeveel. Deze

verwachting is begrijpelijk want in het eerste gesprek hebben mijn eerste promotor en ik aangegeven

dat samenwerken in dit onderzoeksproject de organisatie meer zou opleveren dan wanneer zij gebruik

zou maken van de diensten van een adviesbureau. Daarbij hebben wij niet aangegeven dat onze aanpak

geen adviesrapport oplevert, maar een rapport dat als basis dient om mensen in de organisatie met

elkaar van gedachten te laten wisselen over de stand van zaken en mogelijkheden voor verbetering.

In dat licht is de ontevredenheid terecht. Een klein uur voor kennismaking en het uitspreken van

wederzijdse wensen en verwachtingen blijkt onvoldoende.

Hoewel ik niet het rapport had willen schrijven dat de directievoorzitter voor zich ziet, zijn er wel punten

waarop een volgend rapport anders kan. Het schrijven van mijn eerste rapport vind ik lastig. Het onder-

zoek heeft een grote hoeveelheid resultaten opgeleverd, waarin ik moeilijk een grote lijn kan ontdekken

en waarvoor ik geen overzichtelijke presentatie kan bedenken. Terecht krijg ik daarom terug dat het

verhaal ontoegankelijk is. De antwoorden op de open vragen zet ik mooier neer. De presentatie daarvan

spreekt meer tot verbeelding en leidt tot vraag of niet alle antwoorden kunnen worden uitgewerkt.

Alle antwoorden worden uitgeschreven en, mits niet herleidbaar tot individuen, aan de organisatie

aangeboden. Ik weet niet goed hoe ik het negatieve beeld moet brengen dat uit de resultaten naar

voren komt. Een echte conclusie trekken durf ik niet goed en daarom blijf ik erg dicht bij de resultaten.

De aanbevelingen hebben het karakter van voorzichtige suggesties. Mijn doel is vooral dat mensen in de

organisatie gaan nadenken over de resultaten en zelf met conclusies en ideeën voor verbetering komen.

Om ontevredenheid over de rapportage te voorkomen, wil ik bij de volgende case eerst de resultaten

met de directie en leidinggevenden doornemen en pas daarna het rapport gaan schrijven. Dit heeft een

aantal voordelen. Ten eerste maakt deze aanpak het mogelijk om van gedachten te wisselen over de

betekenis en interpretatie van de resultaten. Ten tweede krijgen betrokkenen een idee van de inhoud

van het rapport, wat nare verrassingen voorkomt. Ten derde krijg ik een idee van de manier waarop

leidinggevenden de resultaten ervaren wat helpt bij het bepalen van de toon van de rapportage.

Ten vierde kan tijdens een bespreking van de resultaten stil worden gestaan bij mogelijke vervolgacties.

Het rapport dat dan volgt wordt dan een uitwerking en schriftelijke verslaglegging van wat eerder is

besproken, in plaats van een onaangename verrassing die niet aansluit bij onbesproken verwachtingen.

Naast ontevredenheid over de rapportage hebben de directievoorzitter en ik verschillende ideeën over

de terugkoppeling. Ik denk daarmee een bijdrage aan het lerend vermogen van de organisatie te kunnen

leveren door mensen in gesprek te brengen over de resultaten van het onderzoek. Teams kunnen

bijvoorbeeld aan de hand van het rapport of een andere weergave van de resultaten ingaan op de vraag
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wat er niet goed gaat op dit moment. Nadat daar een gezamenlijk beeld van is gevormd komt de mogelijk-

heid in beeld om over verbetering na te denken. Die kan worden gerealiseerd door plannen af te stemmen

en uit te voeren. De directievoorzitter ziet de onderzoeksresultaten meer als een soort thermometer

die hij kan gebruiken om af te lezen of daarop hetzelfde wordt aangegeven als hij op basis van andere

signalen heeft geconcludeerd. In lijn met de aanpak van het integratieproces bepaalt hij vervolgens

samen met een klein aantal anderen wat er nodig is om verbetering te realiseren. Het onderzoek is

dan een instrument om het management informatie mee te geven waarmee kan worden gestuurd of

bijgestuurd. Waar ik een mogelijkheid zie om meer mensen mee te laten denken over het integratie-

proces en het vervolg, zoekt de directievoorzitter een mogelijkheid om gerichter te sturen.

Invulling van de terugkoppeling komt pas in eindfase van het onderzoeksproject aan de orde. In de

beginfase van het onderzoeksproject is in algemene zin over de terugkoppeling gesproken waardoor

afstemming over verwachtingen alleen globaal gebeurde. Bij het bedenken van de aanpak van dit

onderzoeksproject heb ik onvoldoende stilgestaan bij de uitwerking van de terugkoppeling. In de planning

staat dat na de rapportage overleg plaatsvindt over vervolgactiviteiten. Bij vervolgactiviteiten denk ik

onder andere aan het bespreken van de resultaten met de leidinggevenden en het nadenken over

manieren om daar op afdelingen mee aan de slag te gaan. Overleg over het vervolg en over nadere

invulling van geplande activiteiten wil ik zeker blijven voeren. Echter, doordat in dit project van te

voren geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, is het erg lastig om mijn wensen over de terugkoppeling

te realiseren. Uiteindelijk lukt het om een bijeenkomst over de resultaten met leidinggevenden te

organiseren. Het rapport hebben leidinggevenden niet gezien. Medewerkers hebben een korte samen-

vatting van de resultaten kunnen lezen. Waarschijnlijk is er binnen afdelingen niet of nauwelijks aan-

dacht besteed aan de uitkomsten van het onderzoek.

4 Een adviseur helpt leidinggevenden met het voorbereiden van de 
bespreking in hun eenheden en is eventueel aanwezig als resource person

Dat gebeurt niet bij de BUO. Het onderzoeksproject eindigt met de presentatie van de resultaten

aan leidinggevenden.

Bij het voorbereiden van de bespreking denk ik aan het ondersteunen van de bij stap 5 genoemde

nadere invulling. Dit kan vanuit een faciliterende rol. Het is belangrijk dat leidinggevenden zelf de

resultaten bespreken. Daardoor wordt het onderzoek en het vervolg door de hiërarchische lijn in de

organisatie opgepakt. Naar mijn idee is dat een goede basis om in de eenheden ook over oplossingen

voor gesignaleerde problemen te praten.

5 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden waarbij 
(a) mensen gezamenlijk de gegevens interpreteren en (b) plannen 
worden gemaakt voor verbeteringen

Bij mijn weten wordt deze stap niet gezet.
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Om te zorgen dat deze belangrijkste stap in het survey-feedbackproces wel kan worden gezet, is het

nodig om in het plan van aanpak een eerste uitwerking van de terugkoppeling op te nemen. Daarmee

geef ik een idee van mijn visie op de terugkoppeling. Later kan met leidinggevenden van gedachten

worden gewisseld over nadere invulling van deze stap. Dan gaat het onder meer om de vraag hoe

mensen gezamenlijk de gegevens kunnen interpreteren. Gebeurt dat aan de hand van de rapportage

of is een specifieke vorm van presentatie van de resultaten zinvol? Verzorgt elke leidinggevende de

bespreking op zijn eigen manier of gebeurt dat binnen een van te voren bedacht kader? Dergelijke vragen

zijn voorbereidend voor de bespreking in de eenheden.

Aangepast stappenplan voor de volgende case
Op basis van de ervaringen die ik tijdens het onderzoek bij de BUO opdoe, kom ik tot een

aanpassing van het plan voor de inrichting van de survey-feedback in de volgende case. Dat

aangepaste plan bestaat uit vier stappen. Bij elk van die stappen noem ik een aantal aandachts-

punten. Ook licht ik kort toe wat de gedachte is achter de uitwerking van de stappen.

1 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het onderzoeksproject en de survey

(a)  met direct ie afstemmen over doel  en aanpak van het  onderzoek,  inclusief  het  plan voor terug-

koppel ing van de resultaten,  (b)  maken plan van aanpak voor onderzoeksproject  en bespreken met 

le idinggevenden en (c)  eventueel  aanpassen van aanpak of  planning

In de eerste stap is afstemming met de top van de organisatie over de planning onvoldoende.

Ik wil met de directie stilstaan bij het doel en de aanpak van het onderzoek. Belangrijk is om

daarbij wederzijdse wensen en verwachtingen helder te maken. Een eerste idee van de wijze

van terugkoppeling bespreken is nodig om na te gaan wat mogelijkheden zijn om met de

resultaten aan de slag te gaan. Na afstemming met de directie kan een plan van aanpak worden

gemaakt. Het bespreken van dat plan met de leidinggevenden en het eventueel aanpassen

daarvan heeft als doel om deze groep te betrekken bij de survey. Wanneer leidinggevenden

zich kunnen vinden in de aanpak verwacht ik dat de vervolgstappen beter kunnen worden

ingevuld.

2 Verspreiden vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ onder alle leidinggevenden en medewerkers

(a)  aanpassen terminologie aan si tuat ie in de organisat ie,  (b)  enthousiasmerende begeleidende brief

van direct ie,  (c)  persoonl i jke verspreiding van vragenl i jst  door le idinggevenden,  (d)  invul len in werk-

t i jd  gedurende een periode van ongeveer twee weken

Na afstemming met de leidinggevenden is het nuttig om de gegevensverzameling voor te

bereiden. Op basis van de oriëntatie is het mogelijk om de terminologie in de vragenlijst, de

introducerende tekst en de algemene vragen zodanig aan te passen dat deze aansluiten bij de

situatie in de organisatie. De directie kan in een enthousiasmerende brief het initiatief voor de

survey-feedback kenbaar maken en mensen uitnodigen om hun mening te geven over de stand

van zaken in het veranderingsproces. Leidinggevenden kunnen mensen ook stimuleren om aan de

survey deel te nemen, bijvoorbeeld door zelf de lijsten te verspreiden en daarbij te vertellen

wat de bedoeling is. Mensen de gelegenheid bieden om de lijst in werktijd in te vullen maakt

duidelijk dat er belang wordt gehecht aan ieders mening en dat daar tijd voor beschikbaar is.
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3 Resultaten worden teruggekoppeld naar de top van de organisatie en dan via hiërarchische 

lijnen naar de eenheden

(a)  bespreken resultaten met direct ie en leidinggevenden,  (b)  schri jven rapport  en samenvatt ing van de

resultaten voor medewerkers,  (c)  bespreken wijze van terugkoppel ing naar de eenheden

Terugkoppeling van de resultaten naar de directie en leidinggevenden begint met een bespreking

van de resultaten. Pas daarna volgt schriftelijke rapportage. Op die manier voorkom ik dat ik

een rapport schrijf zonder een beeld te hebben van reacties van betrokkenen op de resultaten.

Een samenvatting voor medewerkers bevat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Bij de bespreking van de resultaten met de directie en leidinggevenden kan ook worden

nagedacht over de terugkoppeling naar de eenheden. In het aanvankelijke stappenplan is (c)

een aparte stap. Door deze te combineren met de derde stap wordt mogelijk voorkomen dat

de terugkoppeling zich beperkt tot de leidinggevenden.

4 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden waarbij (a) mensen gezamenlijk 

de gegevens interpreteren en (b) plannen worden gemaakt voor verbeteringen

(a)  in plan van aanpak deze wijze van terugkoppel ing opnemen, (b)  in overleg met le idinggevenden 

ui twerken hoe gezamenli jke interpretat ie  plaatsvindt  en hoe plannen voor verbeteringen worden gemaakt

Tijdens de afstemming met leidinggevenden in de eerste stap komt de bespreking van de

resultaten in de eenheden al aan de orde. Door daar in het beginstadium aandacht aan te

besteden ontstaat een idee over de manier waarop het onderzoek eindigt. Daarom is het zinvol

om ook in het plan van aanpak deze vierde stap globaal uit te werken. In de loop van het

onderzoek wordt de terugkoppeling naar de eenheden samen met leidinggevenden nader

uitgewerkt. Ook komt dan het maken van verbeterplannen aan de orde.

afronding van de samenwerking
Eind maart vindt de presentatie van de resultaten plaats voor leidinggevenden. Begin april

staat een artikel over het onderzoek in het Herakles-journaal dat dient als samenvatting van het

onderzoek voor de hele organisatie. Met dat artikel eindigt het onderzoeksproject. De formele

afronding vindt een maand later plaats tijdens een gesprek met de medewerker van het project-

bureau, de stafmedewerker die ook bij de eerdere gesprekken aanwezig was, mijn eerste promotor

en mij. De directievoorzitter is niet bij dat gesprek aanwezig. Na afloop stuur ik hem een

brief om te bedanken voor de mogelijkheid om het onderzoek te doen. Met de drie aanwezigen

kijk ik terug op het verloop van het onderzoek. Wij concluderen dat de methode op zich

waardevol is, dat een organisatie er zeker van kan leren en dat de rapportage beter had

gekund. Ook komt de stand van zaken een maand na de feitelijke integratie globaal aan de

orde. Mensen zitten inmiddels op hun nieuwe afdelingen en zijn hard bezig te wennen aan

de veranderde situatie. Per unit worden specifieke activiteiten ontwikkeld, onder meer om

aan teamontwikkeling te werken. Ook zal de komende maanden aandacht uitgaan naar de

cultuurverandering.
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Na afronding van deze case vindt een verandering plaats in mijn denken over onderzoek doen in

veranderende organisaties. Tijdens het project bij de business unit is mijn beeld van onderzoek doen

in veranderende organisaties dat ik een aantal vragen heb en dat ik gegevens moet verzamelen om die

te beantwoorden. De organisatie is vooral een bron van informatie. Tegelijk realiseer ik mij dat ik die

organisatie extra belast in een toch al ingrijpend proces. Daarom wil ik wat teruggeven: de resultaten

van de survey. Bij het bepalen van de wijze waarop ik die feedback inricht denk ik nog niet na over het

werkelijk bijdragen aan een veranderingsproces. De schriftelijke rapportage zonder vooroverleg over

de resultaten is eerder bedoeld als ruilmiddel. Het wordt een slechte ruil, ook omdat ik iets aanbied

zonder te weten wat de directievoorzitter wil. Mijn onervarenheid met het doen van onderzoek en met

veranderingsprocessen in de praktijk spelen hierbij zeker ook een rol. Hierdoor heb ik mijn eigen

wensen en voorkeuren nog onvoldoende scherp, ben ik terughoudend en soms onzeker. Ook vind ik het niet

altijd relevant om mijn mening te geven, want ik heb de informatie die ik wil en ik denk dat dat volstaat.

Als blijkt dat de feedback niet slaagt, ontstaat een gevoel van ontevredenheid. Die ontevredenheid richt zich

vooral op mijzelf en leidt tot het verlaten van het idee van academisch onderzoek doen in veranderings-

processen (zie ook § 1.4). Het werken met survey-feedback vraagt meer aandacht voor het onderzoeks-

proces en een minder grote afstand tot de opdrachtgever, leidinggevenden en andere groepen in de

veranderende organisatie. Dat betekent een stap naar praktijkonderzoek.

gesprek over de casebeschrijving
In oktober 2001 voer ik een gesprek met de directievoorzitter die het integratieproces leidde.

Voorafgaand aan dat gesprek stuur ik dit hoofdstuk op. De eerste vraag die ik stel, is of hij

het verhaal herkent dat ik hem opstuurde. Bij de weergave van de resultaten en de interpretatie

begint voor hem de echte herkenning. Feitelijke onjuistheden bevat het stuk niet, twee kleine

puntjes daargelaten. Wij gaan redelijk uitgebreid in op een aantal interpretaties en op de context

waarin het onderzoek is verricht.

Wat de toenmalige directievoorzitter met name opvalt is dat ik de nadruk leg op het proces-

verloop en niet zozeer op de inhoudelijke vraagstukken die in het integratieproces spelen.

Hij vindt dat het integratieproces goed is verlopen en dat de gevolgde top-down aanpak

effectief is geweest. Naar zijn oordeel was een harde aanpak nodig om harmonie te creëren

binnen de top van de business unit, een nieuwe koers uit te zetten voor herinrichting van de

organisatie en om kaders te stellen die vervolgens met de organisatie verder zouden worden

uitgewerkt. Tijdens het onderzoek dat ik doe bij de business unit blijkt dat er veel kritiek is

op de manier waarop het integratieproces verloopt. Volgens de toenmalige directievoorzitter

was de situatie enkele maanden na het onderzoek al beduidend anders.

Verrassend vindt hij dat wij tot verschillende conclusies komen ten aanzien van de effectiviteit

van de survey-feedback. Zijn conclusie is dat de survey-feedback hem relevante sturings-

informatie heeft opgeleverd en daarom effectief was. Mijn conclusie is dat geen terugkoppeling

op de afdelingen heeft plaatsgevonden en dat ik daarom het survey-feedbackproces anders

moet inrichten. De toenmalige directievoorzitter merkt op dat medewerkers vooral in beweging

zijn gekomen toen in een ander onderzoek klanten is gevraagd naar hun mening over de business
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unit. De uitkomsten van dat onderzoek hebben het integratieproces en met name de gewenste

cultuurverandering merkbaar gestimuleerd.

Terugkijkend op de case en de situatie destijds is een belangrijke leerervaring van de

toenmalige directievoorzitter dat het succes van verandering wordt bepaald door het

‘middenniveau’ in organisaties. De top initieert, maar uiteindelijk is volgens hem de rol van

het middenmanagement cruciaal. Als het middenmanagement wil, komen medewerkers ook

in beweging en start de realisatie. Mijn onderzoek toonde aan dat alleen een kleine groep

topmanagers bezig was met de verandering. Dat is binnen de business unit aan de orde

gesteld. Opleiding van leidinggevenden en veel aandacht voor informatie en communicatie

zijn belangrijke middelen geweest om de nieuwe structuur nader vorm te geven en om de

cultuurverandering te realiseren. Over de kaders in de casebeschrijving (mijn leerervaringen)

merkt de toenmalige directievoorzitter op dat ik te kritisch ben naar mijn eigen rol in de survey-

feedback. Tegelijk zijn wij het met elkaar eens dat ik destijds redelijk naïef te werk ging en

dat mijn positionering als uitvoerend onderzoeker het lastig maakte om meer te doen dan

resultaten terug te koppelen naar de opdrachtgever.

In de huidige situatie bestaat de business unit niet meer. Voor een belangrijk deel zijn de

activiteiten van AMEV Interlloyd ondergebracht bij Fortis Corporate Insurance. De toenmalige

directievoorzitter werkt voor zichzelf, net als voorheen.

terug naar de onderzoeksvragen
In deze laatste paragraaf sluit ik de case af door de belangrijkste punten op een rij te zetten die

betrekking hebben op de onderzoeksvragen. De vier vragen zijn eerder in dit hoofdstuk reeds

uitgebreid besproken.

Belemmeringen in het integratieproces
De belemmeringen die spelen in het integratieproces in deze case hebben betrekking op de

organisatie en op de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. De belemmeringen

zijn samengebracht onder vijf thema’s. Ten eerste bestaan er problemen rond de doelen en

strategie van de business unit en rond de doelen en aanpak van het integratieproces.

Daarover ontbreekt overeenstemming en er bestaat onduidelijkheid over de doelen van het

bedrijf en van het integratieproces. Ten tweede is er sprake van een gespannen situatie in de

organisatie. Het doortastende optreden van de nieuwe directievoorzitter en de benoeming

van nieuwe leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol. Op zich is het positief dat de

impasse die anderhalf jaar duurde is doorbroken. Echter, de spanning die daardoor ontstaat

in de organisatie krijgt weinig aandacht. Ten derde zijn mensen ontevreden over het handelen

van het managementteam en de leidinggevenden tijdens het integratieproces. De top van de

business unit bepaalt hoe de integratie vorm krijgt en deelt de uitkomst mee aan de organisatie.

Een vierde thema hangt daarmee samen: mensen geven aan niet te worden betrokken en vinden

dat er te weinig tijd wordt genomen voor de integratie. Ten vijfde vormt technologie een

probleem. De systemen van beide organisaties moeten samengevoegd en dat vraagt veel aan-

dacht van leidinggevenden en medewerkers. Bovendien moet daarna met nieuwe systemen

worden gewerkt.
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Het handelen van het middenkader vormt een belemmering in het veranderingsproces,

maar is niet het voornaamste vraagstuk. Zowel de teammanagers als de medewerkers hebben

kritiek op de unitmanagers. Echter, de ontwerpaanpak van het integratieproces maakt het

niet mogelijk voor unitmanagers om samen met teammanagers en medewerkers na te denken

over de nieuwe organisatie. Zelf steunen de unitmanagers het integratieproces en zij willen

zich ervoor inzetten. De doelen en aanpak van het proces zijn voor vrijwel alle unitmanagers

duidelijk.

De belangrijkste bevorderende factor is dat de integratie van de ondernemingen een aan-

sprekend toekomstperspectief biedt. Ook helpt het dat er na anderhalf jaar meer duidelijk-

heid is over de in te zetten koers en dat de nieuwe directievoorzitter zorgt dat er beslissingen

worden genomen. Ten slotte vinden mensen het werken prettig bij de business unit. Dat

draagt eraan bij dat mensen zich willen inzetten voor het integratieproces.

Perspectieven van belanghebbenden
Unitmanagers, teammanagers en medewerkers verschillen in hun beoordeling van de business

unit en het integratieproces. De unitmanagers oordelen positiever (dan wel minder negatief)

over de aanpak en inrichting van het integratieproces dan de twee andere groepen. Hun positie

in de organisatie en hun rol in het integratieproces zorgen ervoor dat zij een helder beeld

hebben van de doelen en de aanpak van het integratieproces, dat zij over voldoende informatie

beschikken en dat zij direct contact hebben met het managementteam. Tegelijk oordeelt een

ruime meerderheid van de unitmanagers negatief over tien van de zestien aspecten uit de

vragenlijst. Dat betekent dat de ‘invoerders’ ongeveer dezelfde problemen signaleren als de

teammanagers en de medewerkers.

Het bespreken van de verschillende perspectieven is een onderdeel van de survey-feedback.

In deze case beperkt de feedback zich tot een terugkoppeling van de algemene resultaten naar de

leidinggevenden. Op verschillen tussen leidinggevenden en medewerkers wordt niet ingegaan.

Aanpak en effectiviteit van het integratieproces
De ontwerpmatige aanpak van het integratieproces gaat samen met een lage proceseffectiviteit.

Bijna zeventig procent van de betrokkenen oordeelt negatief over het integratieproces. Voor

veel mensen zijn de doelen en aanpak van het integratieproces niet helder, er ontstaan spanningen

binnen en tussen afdelingen, het tempo waarin het proces zich voltrekt wordt te hoog gevonden,

er wordt onvoldoende aandacht besteed aan het creëren van betrokkenheid, mensen zijn niet

tevreden over de top-down informatievoorziening en communicatie, en er is kritiek op het

handelen van het managementteam en de leidinggevenden.

De lage proceseffectiviteit houdt verband met een tamelijk negatieve beoordeling van het

handelen van de verandermanagers. Er is kritiek op de communicatie over het integratieproces

en op de top-down aansturing. Tevens wordt kritiek geleverd op het vorige topmanagement

dat te weinig actie ondernam om de integratie vorm te geven. Het doortastende handelen van

de nieuwe directievoorzitter wordt gewaardeerd. Niettemin ontbreekt het aan ruimte voor de

inbreng van leidinggevenden en medewerkers.
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Survey-feedback en versterking van de invoering van de veranderingen
In deze case is het niet gelukt alle stappen in het survey-feedback te zetten. Een belangrijke

reden daarvoor is dat ik met een onvoldoende uitgewerkt en doordacht stappenplan aan de

slag ben gegaan. De algemene aanbevelingen uit de literatuur zijn bruikbaar in de zin dat zij

een beeld geven van het globale verloop van een feedbackproces. Gaandeweg ontdek ik dat

het lastig is om de stappen zodanig in te vullen dat het ook tot een werkelijke feedback van de

uitkomsten van de survey komt. Reflecterend op het verloop van de survey-feedback in deze

case kom ik tot drie belangrijke inzichten. Ten eerste is het noodzakelijk om in een vroeg stadium

wederzijdse wensen en verwachtingen helder te maken. Daarmee wordt voorkomen dat bij

de bespreking van de resultaten blijkt dat de opdrachtgever een andere visie op het onderzoek

heeft dan ik. Ten tweede is het van belang om te bedenken hoe het onderzoek ook een project

wordt van de organisatie. Een mogelijkheid daarvoor is om samen met leidinggevenden naar

het plan voor het onderzoek te kijken en deze groep te betrekken bij de afname van de vragen-

lijst. In het verlengde daarvan ligt de wens om ook samen met leidinggevenden uit te werken

hoe de terugkoppeling naar de eenheden plaatsvindt. Ten derde is het verstandig om eerst de

uitkomsten te bespreken met de opdrachtgever en de leidinggevenden en pas daarna met

schriftelijke rapportage te starten. Dat zorgt voor herkenbaarheid van de rapportage en biedt

de mogelijkheid inzichten te verwerken die tijdens de bespreking zijn opgedaan.

Het antwoord op de vraag of de survey-feedback heeft geleid tot een versterking van het

integratieproces is kort en duidelijk: mijns inziens heeft de survey-feedback daar geen bijdrage

aan geleverd. De feedback heeft de medewerkers niet bereikt en er is geen gesprek op gang

gebracht met deze groep die ook in het voortraject geen rol speelde. De feedback aan de leiding-

gevenden heeft evenmin tot versterking geleid. Tijdens die feedback staat de vraag centraal wat

de unitmanagers en teammanagers gaan doen om de problemen op te lossen. Het management-

team stelt zich die vraag niet. Bovendien wordt de aanpak van het integratieproces niet ter

discussie gesteld, terwijl de uitkomsten van het onderzoek juist laten zien dat dat een vertrek-

punt voor verbetering kan zijn.

De leerervaringen uit deze case en het aangepaste stappenplan bieden een betere basis om

in de volgende case aan de slag te gaan. Mijn voornemen is een andere start te maken met de

survey-feedback, de uitkomsten op een andere manier te bespreken met leidinggevenden en

daarna samen met deze groep te bekijken wat er nodig is voor versterking van het veranderings-

proces.

In het gesprek over de casebeschrijving – geruime tijd na afronding van het onderzoek –

wordt bevestigd dat de survey-feedback niet tot een wijziging in de aanpak van het integratie-

proces heeft geleid. Wel heeft het management vastgesteld dat leidinggevenden en medewerkers

onvoldoende in beweging kwamen, wat de realisatie van de integratie vertraagde. Mede door

meer te informeren en te communiceren is toen gewerkt aan verbreding van het veranderings-

proces naar de hele organisatie.
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inleiding
In dit hoofdstuk staan de veranderingen bij Stichting Ons Tweede Thuis centraal. Ons

Tweede Thuis biedt diensten aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap.

Wonen en ambulante begeleiding zijn de belangrijkste diensten. Politieke en maatschappelijke

ontwikkelingen vormen de aanleiding voor verschillende veranderingen bij de stichting.

De omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht of cliëntgericht werken staat daarbij

centraal.

Het hoofdstuk begint met een schets van de stichting en de veranderingen op het moment

dat het onderzoek plaatsvindt. In paragraaf 6.3 beschrijf ik het eerste contact en de gemaakte

afspraken over samenwerking in een onderzoek. In paragraaf 6.4 ga ik in op het beeld dat is

ontstaan tijdens de oriëntatie. De resultaten van de vragenlijst komen aan bod in paragraaf 6.5.

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

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

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

De inrichting en het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 6.6.

De afronding van het onderzoek bespreek ik in paragraaf 6.7. In paragraaf 6.8 schets ik het

gesprek over de casebeschrijving, geruime tijd na afronding van het onderzoek. In de afsluitende

paragraaf 6.9 komt de beantwoording van de onderzoeksvragen aan bod en sta ik stil bij de

ontwikkeling van de onderzoeksmethode. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk staan

kaders waarin ik reflecteer op mijn eigen rol als onderzoeker van veranderingsprocessen in

organisaties.

schets van de stichting en de veranderingen
Stichting Ons Tweede Thuis levert sinds het einde van de jaren zestig zorg aan verstandelijk

en lichamelijk gehandicapten. In Nederland werken dergelijke stichtingen regionaal en Ons

Tweede Thuis bedient een gedeelte van Noord-Holland. Ruim achthonderd gehandicapten

van diverse leeftijden en niveaus krijgen begeleiding bij wonen en werken. De stichting biedt

ook andere ambulante ondersteuning.

Ons Tweede Thuis stelt zich in 1997 als doel de kwaliteit van het bestaan van mensen met

een verstandelijke of lichamelijke handicap te verbeteren en te ondersteunen. Belangrijke

thema’s daarbij zijn leven met anderen, leven als anderen en volwaardig burgerschap.

Invulling van het doel betekent dat in de praktijk moet worden gekeken naar gewenste en

noodzakelijke begeleiding van individuele gehandicapten, naar hun ontwikkelings- en keuze-

mogelijkheden, naar manieren om samen met betrokkenen of familie van betrokkenen

beslissingen te nemen en naar mogelijkheden voor integratie in het maatschappelijk leven.
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De begeleiders die voor de stichting werken bepalen voor een belangrijk deel de praktische

invulling van de doelstelling van Ons Tweede Thuis.

De stichting groeit gestaag. Tijdens het onderzoek werken er een kleine vijfhonderd mensen

die verspreid over de regio begeleiding geven aan de cliënten. Het merendeel van de mede-

werkers is werkzaam als begeleider bij de woonvoorzieningen en dagbestedingscentra. Ons Tweede

Thuis heeft vijftien woonvoorzieningen en vijf dagbestedingscentra. Een aantal centrale

diensten ondersteunt de begeleiding van cliënten. Figuur 6.1 geeft het organigram weer van

de stichting.

Figuur 6.1  Organigram van Stichting Ons Tweede Thuis

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

organisatie. In de gehandicaptenzorg is dat een bekende tweedeling. De woonvoorzieningen

fungeren als woonhuis voor cliënten. De bewonerszorg wordt daar gegeven door begeleiders.

De inhoud van de bewonerszorg is sterk afhankelijk van de ernst van de handicap van de cliënt.

Zwaar gehandicapte cliënten van laag niveau hebben meer zorg nodig dan lichter gehandicapte

cliënten die zelfstandiger kunnen functioneren. Dagbesteding vindt voor een deel plaats in

de dagcentra van de stichting. Cliënten kunnen daar terecht voor allerlei activiteiten waarbij

zij naar behoefte worden begeleid. Naast de dagcentra bestaan er dagbestedingsprojecten als

een kinderboerderij, een hoveniersproject en fietsreparatie. Er zijn ook cliënten die overdag

buiten de stichting werken. Op het Centraal Bureau zijn onder andere de afdelingen

Personeelszaken en Financiën gevestigd. Onder de afdeling Dienstverlening vallen de Dienst

Opvoedingsondersteuning en projecten als Begeleid Zelfstandig Wonen en het Logeerhuis.

De veranderingen bij Ons Tweede Thuis hangen nauw samen met ontwikkelingen in de

landelijke gezondheidszorg. Zorginstellingen worden geconfronteerd met een terugtredende

overheid die meer decentralisatie toestaat, betrokken partijen meer handelingsvrijheid biedt

en op termijn concurrentie mogelijk maakt. De financiering van de gezondheidszorg staat
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onder druk, wat leidt tot meer aandacht voor kostenbesparing en efficiency. Kwaliteit van de

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

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

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

introductie van individuele zorgplannen als werkmethodiek om groepsgericht zorgaanbod

terug te dringen.

Stichting Ons Tweede Thuis reageert op deze ontwikkelingen in de omgeving en op interne

ontwikkelingen. De directie start met het vernieuwen van de missie en de visie op werken

binnen de stichting. Volwaardig burgerschap is het belangrijkste element in de missie van

Ons Tweede Thuis. Cliëntgericht werken is de manier om de autonomie en onafhankelijkheid

van cliënten te vergroten en daarmee volwaardig burgerschap te realiseren. Deze manier van

werken betekent dat de vraag van een cliënt gaat bepalen welke zorg wordt geboden. Een

individueel kwaliteitsbewakingssysteem dient als toetsingsinstrument voor de directe zorg- en

dienstverlening. Het bepalen van en gehoor geven aan de vraag van individuele cliënten, al

dan niet in samenspraak met ouders of familie, is een nieuwe en lastige opgave. De begeleiders

van de gehandicapten vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van deze opgave. Voor

hen betekent dat een omslag in hun denken en doen of in ‘hoofd, hart en handen’ zoals dat

in de zorgsector heet.

Voor ‘hoofd en handen’ biedt de begeleidingsplanmethodiek ondersteuning (bij Stichting

Ons Tweede Thuis wordt in plaats van ‘zorgplan’ de term ‘begeleidingsplan’ gebruikt). In een

begeleidingsplan staan diagnoses, afspraken over begeleiding en activiteiten en evaluatie-

criteria per individuele cliënt. Over het begeleidingsplan wordt overlegd door begeleiders,

behandelend pedagoog of psycholoog, arts, externe betrokkenen als werkleiding, cliënt en

familie of vertegenwoordiging. Afspraken uit dat overleg worden opgenomen in een individueel

begeleidingsplan. Afstemming van zorg op maat voor de cliënt in het multidisciplinaire

begeleidingsplanoverleg is nieuw. Het vraagt een andere manier van samenwerken tussen

personen die betrokken zijn bij het bepalen van zorg aan cliënten en het vraagt een meer

gestructureerde manier van zorg leveren. Zorg leveren wordt een onderdeel van een methodische

manier van werken. In een cyclisch proces gaat het om observatie, bepalen van de zorgvraag,

afspraken maken over het zorgaanbod, uitvoering, evaluatie en bijstelling. Bijstelling van het

begeleidingsplan vindt plaats met een frequentie die is afgestemd op de ontwikkeling van cliënten.

Voor het ‘hart’ van de mensen die bij Ons Tweede Thuis werken (en ook vaak voor ouders en

familie van cliënten) betekent vraaggericht werken een verandering van een wat betuttelende

en verzorgende houding naar een meer geëmancipeerde visie op de zelfstandigheid en

waardigheid van cliënten. Het gaat dan om een verschuiving van een focus op de beperkingen

van gehandicapten naar een focus op hun ontwikkelingsmogelijkheden.

De veranderingen in het denken over zorg en in het aanbieden van zorg gaan samen met

een wijziging in de besturing van de organisatie. De organisatie wordt geleid door een drie-

hoofdige directie. De algemeen directeur zet samen met de adjunct-directeuren het beleid op

hoofdlijnen uit en hij onderhoudt externe contacten. Tevens houdt hij zich bezig met

uitbreidingsmogelijkheden van de stichting en de huisvesting van de voorzieningen waarbij

kleinschalig wonen centraal staat. Twee adjunct-directeuren zijn verantwoordelijk voor

respectievelijk de woonvoorzieningen en de dagcentra. Elke locatie wordt geleid door een
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locatiehoofd of door een clusterhoofd. Middels geleidelijke clustervorming wordt geprobeerd

om de aandacht wat minder te richten op de afzonderlijke locaties. Door over de grenzen van

afzonderlijke woonvoorzieningen en dagcentra te kijken kan meer op individuele cliënten

gerichte dienstverlening worden geboden. Bovendien worden voor leidinggevenden minder

salariskosten gemaakt. Clusterhoofden gaan op hoofdlijnen een aantal locaties aansturen en

ontwikkelen daar beleid voor. De nieuwe functie van coördinerend begeleider is ingesteld

voor het regelen van de dagelijkse gang van zaken op de locaties. Op locaties die nog niet tot een

cluster behoren verzorgen locatiehoofden de dagelijkse leiding waarbij zij worden geassisteerd

door coördinerend begeleiders. De veranderingen vragen van leidinggevenden een minder

sturende en een meer coachende rol.

De veranderingen worden in de bestaande organisatie geleidelijk ingevoerd. De directie

neemt het voortouw en heeft de kaders voor de veranderingen neergezet in een beleidsplan.

Tevens werkt de directie uit wat de visie op zorg voor Ons Tweede Thuis inhoudt, welke

invulling cliëntgericht werken krijgt, hoe de begeleidingsplanmethodiek wordt gebruikt en

wat consequenties voor woonvoorzieningen en dagcentra zijn. De adjunct-directeuren zorgen

in overleg met hun clusterhoofden en locatiehoofden voor nadere invulling en uitvoering

van nieuwe plannen. Om vraaggericht werken gestalte te geven binnen de stichting wordt

gewerkt met begeleidingsplannen in ontwikkeling. Daarnaast is een trainer aangetrokken die

gedurende een periode van twee jaar voor alle begeleiders een korte cursus verzorgt over 

Figuur 6.2  De veranderingen bij Stichting Ons Tweede Thuis
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vraaggericht werken. Voor de leidinggevenden verzorgt hij een training die gericht is op hun

coachende rol bij het vraaggericht leren werken van begeleiders.

Figuur 6.2 geeft per aspect van de stichting weer welke veranderingen samenhangen met

de omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. Kern van de veranderingen

is dat op een andere manier gaat worden gewerkt met cliënten. Belangrijke middelen om die

andere manier van werken te realiseren zijn de begeleidingsplanmethodiek, het kwaliteits-

systeem, clustervorming en de cursus ‘vraaggericht werken’.

contact met de stichting en plan voor 
samenwerking
In december 1997 vindt een gesprek plaats met de adjunct-directeur Wonen van Stichting

Ons Tweede Thuis. Voorafgaand aan dat gesprek vindt telefonisch contact met de algemeen

directeur plaats. Hij heeft de brochure ‘Effectief veranderen’ ontvangen waarin informatie

over het onderzoeksproject staat. Het lijkt hem zinvol de mogelijkheden voor samenwerking

nader te verkennen. Vanwege zijn volle agenda stelt hij voor dat ik een afspraak maak met de

adjunct-directeur Wonen.

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

de situatie bij Ons Tweede Thuis en mogelijkheden voor samenwerking. Over het onderzoeks-

project vertel ik in hoofdlijnen wat de bedoeling is, wat deelname van de stichting vraagt en

wat deelname de stichting oplevert. Dan bespreken wij de huidige situatie. De adjunct-directeur

geeft aan dat de kern van de veranderingen de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht

werken is. Met deze manier van werken moet de vraag van cliënten meer centraal komen te staan.

Een belangrijk middel om deze verandering in te voeren is de verplichte cursus ‘vraaggericht

werken’. Alle medewerkers nemen daaraan deel. Doel van deze cursus is dat begeleiders afleren

cliënten te betuttelen en aanleren wat emancipatie van cliënten inhoudt en hoe zij hun kunnen

ondersteunen bij het zelf maken van keuzes. Het veranderen van de attitude van de begeleiders

staat centraal in de cursus. De werkinhoudelijke veranderingen die volgen uit vraaggericht

werken komen later aan de orde. Ongeveer de helft van het personeel heeft inmiddels de cursus

gevolgd.

Het eerste gesprek eindigt met het voorstel om samenwerking in het onderzoeksproject met

anderen in de organisatie te bespreken. Ik zorg voor meer informatiebrochures, een voorbeeld-

exemplaar van de vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ en een uitwerking van een mogelijke

invulling van het onderzoek bij Ons Tweede Thuis. De adjunct-directeur overlegt vervolgens

met haar clusterhoofden en met de adjunct-directeur Dagbesteding. Tevens brengt zij de

algemeen directeur op de hoogte van ons gesprek. Twee weken later spreken wij opnieuw af.

Bij het tweede gesprek zijn ook de adjunct-directeur Dagbesteding en een clusterhoofd

Wonen aanwezig. Het clusterhoofd Wonen is tevens voorzitter van de ondernemingsraad.

Er is ook een clusterhoofd Dagbesteding uitgenodigd, maar deze persoon blijkt verhinderd.

Op de agenda staan: een korte kennismaking en introductie van het onderzoek, de uitkomsten

van het overleg met de hoofden en nadere invulling van de samenwerking. De adjunct-directeuren

hebben met elkaar en met hun hoofden over het onderzoek gesproken. Er is interesse voor

het onderzoek en het blijkt goed mogelijk alle woonvoorzieningen en dagcentra erin te
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betrekken. Aan het einde van het gesprek nemen wij alvast door hoe de afname van de vragen-

lijst kan plaatsvinden en hoe de hoofden worden geïnformeerd. Verder spreken wij af dat de

adjunct-directeuren bekijken hoe de terminologie van de vragenlijst moet worden aangepast

aan de situatie bij de stichting. Ik maak een plan van aanpak voor het onderzoek. Naast het

plan van aanpak stel ik een contract op met formele afspraken omtrent de begeleiding van

het onderzoek, vertrouwelijkheid van gegevens, publicatierecht en behandeling van eventuele

geschillen. Het plan van aanpak bespreken wij in januari en daarna wordt het verspreid

onder de hoofden.

In januari bekijk ik samen met de adjunct-directeuren de praktische invulling van het

onderzoek. Wij bespreken de aanpassingen in de vragenlijst, de planning van het onderzoek,

het informeren van de hoofden en begeleiders, de verspreiding van de vragenlijst en de

terugkoppeling van de resultaten. Uitkomsten van deze bespreking komen elders in dit hoofd-

stuk aan bod. Voor deze fase van het onderzoek is nog relevant te vermelden dat eind januari

de eerste bijeenkomst is van de training ‘coachend leidinggeven’. Daar kan ik mijzelf voorstellen

aan de hoofden en is er gelegenheid het onderzoek persoonlijk te introduceren. De adjunct-

directeur Wonen is dan ook aanwezig als vertegenwoordiger van de directie. De hoofden hebben

weinig vragen en op mijn vraag over hun mening over het onderzoek wordt positief gereageerd.
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Maand Fase in het onderzoek Activiteiten

November/december/ Eerste contact Schriftelijk en telefonisch contact met algemeen directeur
januari Gesprek met adjunct-directeur Wonen

Gesprek met adjunct-directeur Wonen, adjunct-directeur Dag-
besteding en clusterhoofd Wonen / voorzitter ondernemingsraad
Maken plan van aanpak voor onderzoeksproject
Persoonlijke introductie onderzoek voor alle hoofden
Aanpassen vragenlijst
Voorbereiden afname vragenlijst
Informeren organisatie over onderzoeksproject

Februari Oriëntering Gesprekken met algemeen directeur, adjunct-directeuren Wonen  
en Dagbesteding, clusterhoofden Wonen en Dagbesteding, voorzitter 
ondernemingsraad, begeleider cursus ‘vraaggericht werken’ en 
trainer ‘coachend leidinggeven’, coördinerend begeleiders Wonen  
en Dagbesteding en begeleider Wonen
Documentenstudie

Februari Afname vragenlijst en Verspreiden vragenlijst
analyse resultaten Bijhouden respons

Verlengen deadline
Analyse resultaten

Maart Terugkoppeling Bespreking resultaten met directie, hoofden en ondernemingsraad
Schrijven rapport
Bespreken rapport
Samenvatting voor medewerkers
Bepalen vervolgactiviteiten

April Afronding Gesprek met adjunct-directeuren Wonen en Dagbesteding

Tabel 6.1  Kalender met onderzoeksactiviteiten



Wij spreken af dat de hoofden de lijsten verspreiden op hun locaties en ervoor zorgen dat

deze terugkomen op het Centraal Bureau.

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

onderzoek in de veranderingen bij Ons Tweede Thuis, over de wijze van terugkoppeling van

de resultaten en over mijn rol en positie in het project. Het onderzoeksproject is bij Stichting

Ons Tweede Thuis bedoeld om in beeld te brengen hoe de omslag naar vraaggericht werken tot

nu toe verloopt. Het onderzoek levert een beeld van de stand van zaken bij de invoering van

de veranderingen die gepaard gaan met de nieuwe manier van werken. Over terugkoppeling

spreken wij af dat deze plaatsvindt in fasen. Na analyse van de resultaten bespreek ik deze

eerst met de directie, de hoofden en de ondernemingsraad. Vervolgens schrijf ik een rapport

en een samenvatting voor medewerkers. Op basis daarvan bekijken wij in overleg hoe de

resultaten ingezet kunnen worden voor verbetering. Mijn rol in het project is dat ik het

onderzoek uitvoer, de resultaten analyseer en presenteer, en de rapportage verzorg.

Daarnaast denk ik mee over vervolgacties naar aanleiding van het onderzoek. De adjunct-

directeur Wonen is contactpersoon voor het onderzoek.

Om een idee te geven van het verdere verloop van het onderzoeksproject staat in tabel 6.1

een overzicht van de activiteiten en de maand waarin deze plaatsvinden.

Het eerste contact met de organisatie verloopt beter dan in de vorige case. Daarin leerde ik dat het

belangrijk is om meer tijd en rust te nemen in de beginfase van een onderzoeksproject, zodat weder-

zijdse wensen en verwachtingen helder worden. Tevens kan ik werken aan draagvlak voor het onder-

zoek en vertrouwen in het project. Om die reden voer ik een aantal gesprekken met de directie en

geven wij samen vorm aan de invulling van het onderzoek. Er vindt afstemming plaats over het doel

van het onderzoek, over aanpassingen aan de situatie bij Ons Tweede Thuis, over de rol van leiding-

gevenden en over de terugkoppeling van resultaten. De adjunct-directeuren raken betrokken bij het

onderzoek.

Naast het afstemmen van wensen en verwachtingen met de directie lukt het om contact te leggen met

de hoofden. Ik wil graag kennismaken met de hoofden, omdat zij een belangrijke rol vervullen in het

invoeren van vraaggericht werken. Zij vormen de schakel tussen het beleid dat door de directie wordt

uitgezet en de woonvoorzieningen en dagcentra waar dat beleid gestalte moet krijgen. Daarnaast zijn

de hoofden belangrijk bij de afname van de vragenlijst en de terugkoppeling van de resultaten. Tijdens

het hoofdenoverleg is door de adjunct-directeuren al gesproken over het onderzoek en de hoofden

hebben een plan van aanpak ontvangen. Ik wil ook graag persoonlijk met de hoofden van gedachten

wisselen over de invulling van het onderzoek. Er is geen tijd om hiervoor een aparte bijeenkomst te

organiseren. Wel krijg ik de gelegenheid om aan het einde van de eerste trainingsmiddag over ‘coachend

leidinggeven’ mijzelf persoonlijk voor te stellen, kort wat over het onderzoek te zeggen en een beroep

te doen op de hoofden om te helpen bij de afname van de vragenlijst. Steun van de directie voor het

onderzoek wordt gesymboliseerd door aanwezigheid van de adjunct-directeur bij mijn introductie. Uit

de reacties van de hoofden leid ik af dat zij het onderzoek belangrijk vinden en mensen op hun locaties

enthousiast willen maken voor het invullen van de vragenlijst. Dat blijkt wat naïef gezien de respons

(zie § 6.5). Steun van de directie is prettig, maar zonder aanwezigheid van de directie had ik mogelijk

kritischer geluiden gehoord over de aanpak van het onderzoek.
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Ik ben redelijk tevreden over het eerste contact met Ons Tweede Thuis. De gesprekken met adjunct-

directeuren zijn open en verlopen in een prettige sfeer. Het afstemmen over doel en invulling van het

onderzoek maakt dat een beeld ontstaat van wederzijdse wensen en verwachtingen. Mijn wens om met

de hoofden over het onderzoek te praten wordt gedeeltelijk vervuld. Liever had ik daar wat meer tijd

voor gehad, maar dat blijkt niet mogelijk. In ieder geval krijg ik nu de kans om mijn gezicht te laten

zien waardoor het onderzoek meer gaat leven voor de hoofden die ik vraag begeleiders enthousiast te

maken voor het invullen van de vragenlijst. Met een aantal hoofden voer ik later nog een persoonlijk

gesprek. Dan hoor ik dat de meeste hoofden het onderzoek zinvol vinden, maar dat sommige het als

opgelegd ervaren.

nadere oriëntatie op de stichting en de 
veranderingen
In februari voer ik gesprekken met de algemeen directeur, de adjunct-directeuren Wonen en

Dagbesteding, een clusterhoofd Wonen en een clusterhoofd Dagbesteding, een coördinerend

begeleider Wonen en een coördinerend begeleider Dagbesteding, een begeleider Wonen, de

voorzitter van de ondernemingsraad en de cursusleider ‘vraaggericht werken’ die tevens de

training ‘coachend leidinggeven’ voor de hoofden verzorgt. De gesprekken dienen twee doe-

len. Ten eerste wil ik mij een beter beeld vormen van de stichting en van de veranderingen

die samenhangen met de nieuwe manier van werken. Ten tweede wil ik kennismaken met een

aantal belanghebbenden en mensen enthousiast maken voor het onderzoeksproject. De hoofden

en begeleiders die ik spreek, kan ik bovendien vragen om op hun locaties mensen aan te sporen

om de vragenlijst in te vullen. In januari heb ik al allerlei stukken van de stichting en over

veranderingen in de gehandicaptenzorg gelezen, zoals diverse brochures van Ons Tweede

Thuis over hun dienstverlening, het algemene beleidsplan 1997-2000, de jaarverslagen van

1995 en 1996, interne publicaties, artikelen over vraaggestuurde zorg en een uitgebreide case-

beschrijving over kwaliteitsverbetering van zorgverlening in een instelling voor verstandelijk

gehandicapten (Pool & Hesselink, 1996).

Het beeld dat tijdens de nadere oriëntatie ontstaat is te beschrijven aan de hand van vier

thema’s: (1) het doel van de veranderingen, (2) de aansturing ervan, (3) de cursus ‘vraag-

gericht werken’ en de begeleidingsplannen als middelen om de wens van individuele cliënten

meer centraal te stellen en (4) verschillen tussen locaties. Opvallend bij deze thema’s is dat

de mensen die ik spreek duidelijk anders denken, maar vaak niet op de hoogte lijken te zijn

van elkaars ideeën.

Over het doel van de veranderingen zijn de directieleden het meest enthousiast. De door

hen ontwikkelde nieuwe visie zien zij graag ingevoerd. De directie ziet een duidelijke relatie

tussen het centraal stellen van de vraag van de individuele cliënt en ontwikkelingen in de

zorgsector, financiering van de zorg en wettelijke eisen aan zorginstellingen. Een aantal hoofden

ziet ook de relatie tussen veranderingen bij Ons Tweede Thuis en de omgeving en steunt de

gedachte achter de veranderingen. Mijn indruk is dat de directie het gevoel heeft dat de

nieuw ontwikkelde zorgvisie algemeen bekend is binnen de stichting en wordt gesteund door

hoofden en begeleiders. Andere mensen die ik spreek hebben bedenkingen en geven aan deze
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te delen met meer mensen in de organisatie. Volgens de directie is een belangrijk voordeel

van vraaggericht werken dat dat minder begeleidingstijd vraagt vanwege zelfstandiger cliënten.

Sommige hoofden en begeleiders betwijfelen dat. Zij geven aan dat vraaggericht werken juist

meer tijd kost, doordat cliënten individuele begeleiding nodig hebben bij het formuleren en

realiseren van hun eigen wensen. Hoofden en begeleiders geven aan dat er onvoldoende personeel

is om aan individuele vragen te voldoen. Met name begeleiders betreuren het dat het werken

met groepen vermindert en dat zij telkens dezelfde cliënten moeten zien. Tevens is het lastig

om vraaggericht werken te bekostigen. Als een groot pluspunt zien veel mensen de klein-

schalige woonvoorzieningen. Ons Tweede Thuis is daar al een tijd mee bezig en kleinschalig-

heid maakt het mogelijk om meer zelfstandigheid en minder zorg te bieden met oog voor

wensen en mogelijkheden van individuele cliënten. Daarbij geven mensen aan dat naast het

ontwikkelen van kleinschalige woonprojecten het ook belangrijk is om te werken aan inhoudelijke

veranderingen op het gebied van zorg. Dat laatste gebeurt nog weinig, maar hoort wel bij de

nieuwe visie.

In de aansturing van de veranderingen spelen de hoofden een belangrijke rol. Zij zijn

verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe visie op hun locaties. In eerste instantie

heeft de directie zich gericht op het overbrengen van de nieuwe visie aan de hoofden.

Vervolgens zijn die visie en de consequenties vastgelegd in een beleidsplan waarover overleg

met de hoofden plaatsvond. Daarna zou het idee ‘doorsijpelen’ naar de rest van de stichting.

Hoofden krijgen ondersteuning in hun nieuwe rol middels de verplichte training ‘coachend

leidinggeven’. Hoofden en begeleiders geven aan dat er duidelijke verschillen zijn in de

manier van leidinggeven, de omgang met veranderingen en het invullen van de nieuwe visie.

Al voor de training start, gaat dat het ene hoofd veel makkelijker af dan het andere. Sommige

hoofden zijn heel ver in het denken over vraaggericht werken en nemen initiatieven om dat

te concretiseren op hun locaties, andere moeten nog erg aan het idee wennen. De meeste

hoofden en begeleiders zijn het erover eens dat bij de stichting sterk van bovenaf wordt

gestuurd. De directie bepaalt wat er gebeurt en clusterhoofden, locatiehoofden en coördinerend

begeleiders moeten daar vervolgens mee aan de slag. Voor begeleiders is hun hoofd of coör-

dinerend begeleider het belangrijkste aanspreekpunt. Een beeld van de directieleden hebben

zij niet echt, want deze komen alleen op de locaties wanneer er problemen zijn. Mensen

geven aan dat niet naar begeleiders wordt geluisterd en dat de directie niet goed op de hoogte is

van de situatie op de locaties. Het idee van de vragenlijst verbaast met name de begeleiders,

omdat zij niet gewend zijn dat naar hun mening wordt gevraagd. Zij geven aan dat zij het

daardoor soms lastig vinden om hun mening te geven, maar dat het positief is dat de directie

wil weten hoe de basis van de organisatie tegen de veranderingen aankijkt.

De directie besluit tot het aanbieden van de verplichte eendaagse cursus ‘vraaggericht

werken’ om begeleiders kennis te laten maken met een manier van denken die aansluit bij de

nieuwe visie. Het idee is dat de cursus tot een attitudeverandering leidt bij begeleiders.

Die is nodig om in de praktijk cliënten te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en bij

het zelfstandig maken van keuzes. Mensen denken wisselend over de inhoud van de cursus.

Sommigen zijn enthousiast, vinden de cursus zinvol en geven aan dat deze aanzet tot nadenken

over hoe zij tegen cliënten en gehandicaptenzorg aankijken. Anderen vinden de cursus te

theoretisch en zien niet hoe vraaggericht werken in de praktijk vorm kan krijgen. Weer anderen
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zien dat mensen na de cursus terugvallen in oud gedrag als keuzes maken voor cliënten en

betuttelende begeleiding. Soms komt oud gedrag voort uit de overtuiging dat gehandicapten

niet zelf over hun leven kunnen beslissen en dat een begeleider er is om te zorgen en te

beschermen in plaats van om los te laten en zelfstandigheid te stimuleren. De meeste mensen

die ik spreek zijn het erover eens dat in de cursus de echt werkinhoudelijke veranderingen

onvoldoende aan bod komen. Vrijwel iedereen is ontevreden over het verplicht stellen van de

cursus en over de wijze waarop deze is geïntroduceerd. Per brief ontvingen mensen een

mededeling dat zij de cursus moesten gaan volgen. Wat het doel was van de cursus en waarom

die werd aangeboden stond niet in de brief. Naast de cursus zijn de begeleidingsplannen een

tweede manier om vraaggericht werken te ondersteunen. Begeleidingsplannen zijn in een

periode van twee jaar geleidelijk ingevoerd. Veel begeleiders geven aan dat deze in de praktijk

nog niet veel effect hebben. In het pas nieuwe systeem waarin vaker bijstelling plaatsvindt

gaat dat misschien veranderen. Het schrijven en bijstellen van de begeleidingsplannen kost

veel tijd wat ten koste gaat van de begeleidingstijd voor cliënten. Anderen geven aan dat

begeleidingsplannen geen grote verandering betekenen, omdat zij al volgens de methodiek

werkten.

Er bestaan duidelijke verschillen tussen locaties die samenhangen met de leeftijd en het

niveau van cliënten, met de activiteiten die plaatsvinden (wonen of dagbesteding), met de

manier van leidinggeven en met de fysieke afstand tussen locaties. Een aantal hoofden en

begeleiders geeft aan dat hierdoor samenwerken lastig is. Er ontstaat bijvoorbeeld onenigheid

over de begeleiding van cliënten tussen de woonvoorziening en het dagcentrum, wat soms tot

concurrentie leidt. De uitwisseling van informatie verloopt niet altijd even goed. In principe

verloopt het contact tussen locaties via de hoofden. Begeleiders spreken elkaar zelden.

Ons Tweede Thuis als organisatie zegt begeleiders weinig. Voor hen staat de locatie centraal

en is hun hoofd of coördinerend begeleider de belangrijkste figuur en het aanspreekpunt.

Veel mensen hebben ook het idee dat de veranderingen alleen op hun locatie spelen en niet

bij Ons Tweede Thuis als geheel. De directie heeft daar geen moeite mee, want zij streeft

decentralisatie na en daar hoort identificatie met de locatie bij. Via clustervorming moeten wel

een aantal problemen rond de afstemming van zorg, samenwerking en wensen van cliënten

worden opgelost.

Anders dan in de vorige case voer ik nu gesprekken met meer verschillende betrokkenen. Ik spreek

met alle directieleden en selecteer opzettelijk mensen uit de sector wonen en uit de sector dagbesteding.

Ook spreek ik leidinggevenden en medewerkers om zo een beter beeld te krijgen van de manier waarop

verschillende mensen bij Ons Tweede Thuis tegen de veranderingen aankijken. Wanneer ik de

gesprekken vergelijk, valt op dat er duidelijke verschillen bestaan in de ideeën en ervaringen van

betrokkenen zoals ik hierboven heb weergegeven. De directie is positief over de veranderingen en ziet

graag de nieuwe visie gerealiseerd. Dat is begrijpelijk, want zij heeft het initiatief genomen voor het

veranderingsproces en zelf die nieuwe visie ontwikkeld. De afstand tussen de directie en de begeleiders

is groot en zorgt ervoor dat de top van de organisatie een beperkt beeld heeft van wat er op de werk-

vloer speelt. Tussen de hoofden bestaan verschillen. Zij krijgen een training om hen te ondersteunen

in het veranderingsproces. Mijn indruk is dat een deel van de hoofden vindt dat er meer nodig is, maar

dat wordt in het overleg met de directie niet aan de orde gesteld. Begeleiders geven expliciet aan dat
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de cursus onvoldoende is, maar ik betwijfel of de directie dat te horen krijgt. Doordat problemen niet

of weinig worden besproken met directieleden worden zij bevestigd in hun beeld dat het goed gaat met

het veranderingsproces. Vermoedelijk worden deze verschillende manieren van kijken zichtbaar in de

resultaten van de vragenlijst. Ik ben tevreden over de gesprekken en over de schriftelijke informatie

die ik heb verzameld. Hiermee kan ik de resultaten van de vragenlijst beter interpreteren. Ook krijg ik

de indruk dat ik de mensen met wie ik spreek weet te interesseren voor het onderzoek.

Achteraf gezien was het interessant geweest om de directie te confronteren met het positieve beeld dat zij

schetsen van de situatie bij de stichting in vergelijking met de visie van hoofden en begeleiders. Ik had

de vraag kunnen stellen of zij bewust een positiever beeld schetsen en wij hadden de mogelijkheid

kunnen bespreken dat zij vertekende informatie terugkrijgen uit de organisatie. Het kan bijvoorbeeld zijn

dat de hoofden geen negatieve geluiden willen laten horen in het overleg met de directie omdat zij het

idee hebben daarop te worden afgerekend. Een dergelijk gesprek ga ik niet aan. Ik verschuil mij achter

de vertrouwelijke status van de gesprekken. Dat is een excuus, want het is goed mogelijk over ver-

schillende visies te praten zonder informatie te geven die herleidbaar is tot personen. Bovenstaande

weergave van de oriëntatie laat dat zien. In feite was ik bevreesd dat een confronterend gesprek mijn

goede relatie met de directie zou schaden door het bespreekbaar maken van de ‘kritiek’ die in de organisatie

bestaat. Dat is jammer, want een gesprek hierover had ongetwijfeld nieuwe informatie opgeleverd. Of het

onze relatie had verslechterd kan ik niet zeggen. Inmiddels heb ik ervaren dat directieleden het vaak

interessant vinden om feedback te krijgen die zij van mensen uit de organisatie niet horen.

vorderingen met het invoeren van 
vraaggericht werken
In deze paragraaf ga ik eerst in op de resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting

Ons Tweede Thuis’. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen uit de vragen-

lijst, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van verschillende belanghebbenden.

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

waarop vraaggericht werken bij de stichting wordt ingevoerd.

De introductie en afname van de vragenlijst bij Ons Tweede Thuis en de terugkoppeling

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

vijfenveertig procent is en dat alle locaties zijn vertegenwoordigd. Hoofden en coördinerend

begeleiders en begeleiders zijn goed vertegenwoordigd. Geen van de directieleden vulde een

vragenlijst in. Verder is de terminologie van de vragenlijst aangepast aan de situatie bij Ons

Tweede Thuis. Daarbij gaat het vooral om aanpassing van de stellingen over technologie.

Begeleidingsplannen vormen bij Ons Tweede Thuis het belangrijkste ‘technische’ hulpmiddel bij

de uitvoering van het werk. Het aspect technologie dat betrekking heeft op de stichting wordt

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

plannen. Een belangrijke verandering is dat begeleidingsplannen inmiddels ook op de computer

worden gemaakt. Het aspect technologie bij de invoering van vraaggericht werken gaat daarom

over het maken of bijstellen van begeleidingsplannen op de computer.
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Oordelen over stellingen in de vragenlijst
De oordelen van hoofden en begeleiders over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat

in figuur 6.3. Deze figuur geeft weer hoe mensen naar de stichting kijken en hoe zij de overgang

van aanbodgericht naar vraaggericht werken ervaren. Voor alle aspecten van de stichting en de

invoering van vraaggericht werken is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief,

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

wil zeggen de oordelen van de clusterhoofden, locatiehoofden, coördinerend begeleiders,

begeleiders en assistent begeleiders. Later in deze paragraaf komen verschillen in resultaten

aan de orde.

Figuur 6.3  Oordelen over Stichting Ons Tweede Thuis en de invoering van vraaggericht werken

N.B. De grijstinten geven de erg negatieve, negatieve, positieve en erg positieve oordelen weer. Door

deze weergave is bijvoorbeeld te zien dat ongeveer een kwart van de mensen erg positief is over de

laatste twee aspecten. In de bespreking van de resultaten zet ik de negatieve oordelen gezamenlijk

af tegen de positieve.

De figuur laat zien dat alle zes de aspecten die betrekking hebben op Ons Tweede Thuis als

organisatie positief worden beoordeeld door meer dan de helft van de hoofden en begeleiders.

Tenminste vijfentwintig procent van de mensen oordeelt negatief over deze aspecten.

Het percentage erg negatieve en erg positieve beoordelingen is voor geen van deze aspecten

hoger dan tien procent. Zestig procent van de mensen geeft aan dat de doelen van de stichting
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duidelijk zijn en dat er veel aandacht is voor de zorgvraag van cliënten. Iets meer dan vijftig

procent vindt de structuur niet te bureaucratisch. Zestig procent oordeelt positief over de

cultuur en het leidingeven bij Ons Tweede Thuis. Ruim zeventig procent van de mensen is

positief over de begeleidingsplannen en over het werk bij de stichting. Vijfenvijftig procent

geeft aan dat eigen belang en het belang van de afzonderlijke locaties niet domineren binnen

Ons Tweede Thuis. Tegenover deze positieve scores staat dat ruim veertig procent van de

mensen negatief oordeelt over de doelen en strategie, de structuur, cultuur en leidinggeven

en onderlinge verhoudingen.

Vijf van de acht aspecten die betrekking hebben op de invoering van vraaggericht werken

worden door meer dan de helft van de mensen positief beoordeeld. Tenminste dertig procent

oordeelt negatief over alle acht aspecten. Bijna zeventig procent van de mensen vindt de doelen

en aanpak van de veranderingen duidelijk. Ruim vijftig procent geeft aan dat computers

ondersteuning bieden aan het werken met begeleidingsplannen. Bijna zestig procent van de

mensen vindt dat er geen toename is van spanningen tussen en binnen locaties als gevolg van

de invoering van vraaggericht werken. Ruim vijftig procent oordeelt negatief over het tijds-

verloop en bijna zestig procent oordeelt negatief over de informatievoorziening omtrent de

invoering van vraaggericht werken. Over het creëren van betrokkenheid bij de veranderingen

is bijna zeventig procent positief. De rol van de directie wordt door vijfenvijftig procent van

de mensen bekritiseerd. Zeventig procent is positief over de rol van de hoofden bij de invoering

van de veranderingen. Over de uitkomst van de veranderingen zijn mensen positief.

Vijfennegentig procent heeft hier positieve verwachtingen van. Meer dan een kwart is erg

positief over dat aspect. Ruim negentig procent steunt de invoering van vraaggericht werken

en wil zich ervoor inzetten.

Antwoorden op de open vragen
De twee open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag

‘Wat maakt het volgens u moeilijk om bij Ons Tweede Thuis vraaggericht te gaan werken?’

worden in totaal 223 belemmeringen genoemd. Bij vraag ‘Wat is volgens u belangrijk om

ervoor te zorgen dat vraaggericht werken bij Ons Tweede Thuis een succes wordt?’ worden

314 succesvoorwaarden genoemd. De belemmerende factoren en succesvoorwaarden zijn

gecategoriseerd. Tabel 6.2 en 6.3 geven de categorieën weer met telkens drie typerende voorbeelden.

Ook is vermeld hoeveel procent van de antwoorden op de open vragen in de verschillende

categorieën is ingedeeld. Dat geeft een idee van het belang van de belemmerende factoren en

succesvoorwaarden. De twee restcategorieën met minder dan tien procent van de antwoorden

zijn niet vermeld.

Tabel 6.2 laat zien dat de meest genoemde belemmerende factor te maken heeft met werk-

druk en gebrek aan middelen om vraaggericht werken te realiseren. Bijna dertig procent van de

antwoorden kan bij deze factor worden ingedeeld. Het gaat dan om te weinig mogelijkheden om

cliënten individueel te begeleiden, om onvoldoende personeel, om onvoldoende financiële

ruimte, om beperkte middelen en de tijd voor het werken aan begeleidingsplannen die ten

koste gaat van begeleidingstijd. Opmerkingen over de spanning tussen groepen cliënten en

individuele cliënten zijn hier ook bij ingedeeld. Het gaat dan om groepswoningen of het werken

met groepen cliënten waardoor begeleiders hun aandacht over verschillende cliënten tegelijk 
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Tabel 6.2  Factoren die vraaggericht werken belemmeren

moeten verdelen, dan wel om het geven van aandacht aan individuele cliënten waardoor geen

aandacht voor de rest van de groep overblijft. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld

die betrekking hebben op onvoldoende opleiding van en voor begeleiders en op onvoldoende

ondersteuning van begeleiders.

Bijna een kwart van de antwoorden heeft betrekking op de praktische invulling van cliënt-

gericht werken. Het gaat dan om opmerkingen die duiden op onduidelijkheden over wat

vraaggericht werken in de praktijk inhoudt, op de beperkte tijd die beschikbaar is om met de

veranderingen te leren omgaan, om angst voor de nieuwe werkwijze en om het gevoel van

onveiligheid die deze werkwijze met zich meebrengt, om te weinig onderling overleg en

samenwerking, om gebrek aan tijd voor begeleiders en om problemen en vragen rondom de

concrete uitwerking van individueel of vraaggericht werken.

Ruim twintig procent van de antwoorden gaat over problemen met cliënten en ouders.

Hoofden en begeleiders noemen dan dat het niveau van cliënten het lastig maakt om hun eigen

vraag in kaart te brengen of centraal te stellen, dat cliënten niet zijn gewend aan zelfstandig-

heid en dat ouders het moeilijk vinden om hun kinderen los te laten, zeker als het om oudere

cliënten gaat. Opmerkingen over onvoldoende voorlichting aan cliënten, ouders en familie

zijn hier ook bij ingedeeld, net als opmerkingen van mensen die vinden dat de veranderingen

cliënten en ouders overkomen en dat zij onvoldoende zijn betrokken.

Ruim tien procent van de antwoorden gaat over belemmeringen die te maken hebben met

de strakke sturing en hiërarchie binnen Ons Tweede Thuis. Het gaat dan om antwoorden die

betrekking hebben op de beheersmatige aanpak van de veranderingen, op de beperkte financiële

ruimte op locaties, op de hiërarchie binnen de stichting en op inmenging van de directie in

uitvoerend werk op locaties.
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% van de 
Belemmerende factor Voorbeelden antwoorden

Werkdruk, gebrek aan Geen tijd om met bewoners te praten of aan begeleidingsdoelen te werken, ook al wil ik dat wel 28%
middelen Als ik met iemand alleen bezig ben, is mijn collega bezig met de andere tien

Bezuinigen op uren die dringend nodig zijn op de woning

Praktische invulling Het omschakelen van begeleiders en het actief blijven volgen of cliënten goed worden benaderd 24%
Er zijn onvoldoende mogelijkheden om de vraag van de cliënt centraal te stellen
Er is nauwelijks samenwerking en overleg met collega’s van andere locaties

Cliënten en ouders Cliënten zijn niet gewend zelf te beslissen en hebben tijd nodig om daaraan te wennen 22%
Ouders zijn gewend aan grote invloed op de begeleiding van hun kind, dat moet nu anders
Het is heel lastig om met oudere bewoners nog een andere koers te gaan varen

Strakke sturing en hiërarchie Besluiten en regelgeving worden opgelegd door de directie 12%
Sterke hiërarchische lijnen binnen de stichting
Meer verantwoordelijkheid voor cliënten vraagt minder beheersmatig gedrag van de directie

Heersende cultuur Locaties zijn erg op zichzelf gericht 10%
Vastgeroeste ideeën van begeleiders over zorg die cliënten nodig hebben
Jarenlange ervaring met de benadering van cliënten moet ineens veranderen



Tabel 6.3  Voorwaarden om vraaggericht werken tot een succes te maken

Ten slotte kan tien procent bij de categorie cultuur worden ingedeeld. Belemmeringen die te

maken hebben met cultuur gaan over typeringen van de stichting en mensen als behoudend,

weinig gericht op het leren van nieuwe vaardigheden, over starheid van medewerkers, over

moeizaam loslaten van het verleden, over angst om nieuwe dingen uit te proberen en over

mensen die vinden dat het vroeger toch goed ging.

Tabel 6.3 laat zien dat de meest genoemde voorwaarde om cliëntgericht werken tot een succes

te maken gaat over het zelf veranderen van betrokkenen. Dertig procent van de antwoorden

kan in deze categorie worden ingedeeld. Hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders

geven aan dat een belangrijke succesvoorwaarde is dat zij zelf veranderen in hun manier van

denken over cliënten, in hun opstelling naar cliënten, dat zij zich bewuster worden van hun

handelen en de redenen waarom zij bepaalde dingen doen, dat zij fouten moeten durven en

mogen maken om van te kunnen leren en dat minder de ‘juf ’ of ‘meester’ moet worden

gespeeld. Ook gaat het hier om het werken aan motivatie om te veranderen, om plezier in het

werk hebben en houden, om het gezamenlijk optreden en om duidelijkheid scheppen over

wat precies de bedoeling is.

Ruim twintig procent van de antwoorden heeft betrekking op het verminderen van werkdruk

en beschikbaar stellen van meer middelen om vraaggericht te kunnen werken. Deze succes-

voorwaarde is ongeveer gespiegeld aan de belemmeringen die bij de gelijknamige categorie

worden genoemd. Het gaat dan om meer personeel, meer tijd voor begeleiding, meer tijd

voor opleiding en ontwikkeling, meer financiële ruimte voor de locaties, om mogelijkheden

voor cursussen, om investeren in teamontwikkeling, om bekwaam personeel en om meer tijd

voor de veranderingen.

De categorie anders werken met cliënten en ouders bevat ruim vijftien procent van de

antwoorden. Twee soorten antwoorden zijn ingedeeld bij deze categorie. Ten eerste antwoorden
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% van de 
Succesvoorwaarde Voorbeelden antwoorden

Zelf veranderen Zelf een stapje terug doen door naast of achter een cliënt te gaan staan in plaats van ervoor 26%
Mentaliteitsverandering bij begeleiders: van groepsgericht naar persoonsgericht denken
Goed nadenken over de uitgangspunten van je werk

Minder werkdruk en meer Meer tijd en middelen om aan individuele vraag van cliënten te kunnen voldoen 21%
middelen Scholing in gespreksvoering over begeleidingsplan en voor cliëntenbespreking met andere disciplines

Faciliteiten voor bewoners om zelf te kunnen koken, wassen, visite te ontvangen

Anders werken met cliënten Bewoners leren om voor zichzelf op te komen 17%
en ouders In kleine stapjes cliënten en ouders betrekken bij de veranderingen

Voorlichting en cursussen voor ouders

Goede communicatie en Herhaaldelijk bespreken waarom je bepaalde dingen doet in het kader van vraaggericht werken 17%
informatie Vaker bij elkaar komen om alles te bespreken, niet eenmaal per maand tijdens een korte vergadering

Vraaggericht werken in werkoverleg bespreken en samen veranderingen afstemmen op bewoners

Goede leiding Begeleiders stimuleren en enthousiast maken voor vraaggericht werken 13%
Ondersteunen van begeleiders bij anders leren werken
Vanuit de directie en de hoofden meer oog voor het proces en de gevolgen voor de locaties



die te maken hebben met de praktische invulling van vraaggericht werken waarbij cliënten of

ouders expliciet worden genoemd. Het gaat dan om meer aandacht voor de wensen en mogelijk-

heden van cliënten en om het door ouders of familie laten bepalen welke zorg aan laag niveau

cliënten wordt geboden in plaats van dat begeleiders dat doen. Ten tweede gaat het om ant-

woorden die te maken hebben met het ondersteunen van cliënten, ouders en familie bij de

veranderingen door hen meer te betrekken, door cliënten te leren zelfstandig te beslissen,

door cursussen te geven en door de achtergronden van de veranderingen duidelijk te maken.

Eveneens ruim vijftien procent van de genoemde succesvoorwaarden is in te delen bij de

categorie goede communicatie en informatie. Hier gaat het om het uitwisselen van ervaringen

met collega’s op de locatie en op andere locaties, om het regelmatig houden van werk-

besprekingen over vraaggericht werken in de praktijk en om goede onderlinge samenwerking en

samenwerking tussen locaties. Ook wordt open communicatie met cliënten, ouders, familie en

met de hoofden genoemd. Antwoorden die gaan over beter en meer informeren zijn eveneens

bij deze categorie ingedeeld.

Ten slotte is een kleine vijftien procent van de antwoorden in te delen onder het kopje goede

leiding. Het gaat dan om ondersteuning van begeleiders, om aandacht voor teamontwikkeling,

om begeleiding bij vraaggericht werken, om stimuleren en enthousiasmeren door leiding-

gevenden, om coaching van begeleiders en om het door directie en hoofden luisteren naar

ideeën en ervaringen van begeleiders. Bij deze categorie zijn ook de antwoorden ingedeeld

die te maken hebben met minder strakke sturing en het begeleiders meer zelf laten leren wat

vraaggericht werken is.

Perspectieven van hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders
Bij het vergelijken van perspectieven op de stichting en de invoering van vraaggericht werken

gaat het allereerst om het onderscheiden van belanghebbenden. Daarvoor gebruik ik de drie-

deling ‘strategen, invoerders en ontvangers’. Bij de veranderingen binnen Stichting Ons

Tweede Thuis zijn de directieleden de strategen. Zij hebben voor de stichting een nieuwe

visie op zorg ontwikkeld en bepalen de kaders voor de invoering ervan. Een voorbeeld hiervan

is dat de adjunct-directeuren de clusterhoofden en de locatiehoofden hebben aangewezen als

verantwoordelijken voor het maken van begeleidingsplannen voor cliënten op hun locaties.

Een ander voorbeeld is dat de directie begeleiders verplicht de cursus ‘vraaggericht werken’

te volgen om kennis te maken met de nieuwe visie op zorg. Invoerders zijn de personen die

vervolgens zorgen voor de uitwerking van de grote lijn en voor invulling van de kaders. Bij

Ons Tweede Thuis vindt uitwerking en nadere invulling vooral plaats in het dagelijks werk

op de locaties. De hoofden zijn verantwoordelijk voor de realisatie van cliëntgericht werken

op hun locaties. Dat betekent onder meer dat zij moeten zorgen dat voor alle cliënten een

begeleidingsplan wordt gemaakt, dat volgens dat begeleidingsplan wordt gewerkt, dat bege-

leiders minder voor cliënten gaan bepalen welke zorg zij krijgen en dat begeleiders anders

gaan denken over hun werk. De functie van coördinerend begeleider is nieuw en is ontstaan

tijdens de clustervorming. Een coördinerend begeleider assisteert het cluster- of locatiehoofd

bij het maken van roosters, het plannen en verdelen van werk en bij de invoering van cliënt-

gericht werken. Met name op locaties die tot een cluster behoren zijn coördinerend begeleiders

een belangrijk aanspreekpunt doordat de clusterhoofden daar beperkt aanwezig zijn. Ik neem
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coördinerend begeleiders op als aparte groep om te kijken of zij een eigen perspectief op de

situatie hebben. De begeleiders en assistent-begeleiders zijn de ontvangers van de veranderingen

en van de cursus. Zij moeten cliëntgericht werken in de praktijk brengen, maar bij de invoering

van de veranderingen hebben zij nog nauwelijks een rol gespeeld.

Tabel 6.4 bevat de scores van de hoofden, coördinerend begeleiders en de begeleiders.

De directieleden hebben geen vragenlijsten ingevuld. Om overzicht te behouden geef ik de

oordelen van de groepen vereenvoudigd weer. De erg negatieve en negatieve oordelen zijn

samen genomen, net als de positieve en erg positieve oordelen. Grijs gemaakte percentages

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

geven aan welke groep het meest positief oordeelt over een aspect. Dat helpt bij het verkrijgen

van een totaalbeeld.

De hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders verschillen in hun oordeel over de zestien

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

over de invoering van cliëntgericht werken. Dat patroon licht ik eerst toe. In de oordelen over

de stichting is geen patroon te zien. Hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders zijn
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Hoofden Coördinerend Begeleiders Grootste verschil
begeleiders

negatief positief negatief positief negatief positief

Stichting

Doelen en strategie 15% 85% 20% 80% 45% 55% 35%

Structuur 25% 75% 25% 75% 50% 50% 25%

Cultuur en leidinggeven 65% 35% 55% 45% 40% 60% 25%

Technologie 0% 100% 35% 65% 30% 70% 35%

Werk 25% 75% 20% 80% 25% 75% 5%

Verhoudingen 50% 50% 65% 35% 40% 60% 15%

Vraaggericht werken

Doelen en aanpak 15% 85% 0% 100% 35% 65% 35%

Technologie 25% 75% 45% 55% 50% 50% 20%

Spanningen 40% 60% 55% 45% 40% 60% 15%

Tijdsverloop 50% 50% 35% 65% 55% 45% 15%

Informatievoorziening 25% 75% 20% 80% 60% 40% 40%

Creëren betrokkenheid 25% 75% 0% 100% 35% 65% 35%

Rol verandermanagers 50% 50% 45% 55% 55% 45% 10%

Rol leidinggevenden 0% 100% 20% 80% 30% 70% 30%

Verwachting uitkomst 0% 100% 0% 100% 5% 95% 5%

Steun en inzet 0% 100% 0% 100% 10% 90% 10%

Tabel 6.4  Positieve en negatieve oordelen uitgesplitst naar hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders

N.B. Donkergrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest negatief oordeelt over een

aspect. Lichtgrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest positief oordeelt over een

aspect. Wanneer het grootste verschil 25% of meer bedraagt, is dat zwart gemaakt.



afwisselend het meest positief of het meest negatief over de zes aspecten die betrekking hebben

op Ons Tweede Thuis als stichting. Vervolgens ga ik in op de opvallende verschillen per

aspect. In het totaalbeeld valt op dat begeleiders het meest negatief oordelen over de invoering

van cliëntgericht werken. Coördinerend begeleiders zijn daar het meest positief over.

De hoofden oordelen iets minder positief, maar toch duidelijk positiever dan begeleiders.

Bij de helft van de aspecten is het grootste verschil tussen de drie groepen tenminste vijf-

entwintig procent. Vijfenveertig procent van de begeleiders heeft geen duidelijk beeld van de

doelen en de strategie van de stichting. Bij de hoofden en coördinerend begeleiders zijn de

percentages voor dat aspect respectievelijk vijftien en twintig procent. De helft van de begeleiders

vindt de structuur van de stichting bureaucratisch. Van de hoofden en begeleiders vindt een kwart

dat dat het geval is. Over het werken met begeleidingsplannen is respectievelijk vijfendertig

en dertig procent van de coördinerend begeleiders en begeleiders negatief. Alle hoofden oordelen

hier positief over. De doelen en aanpak van vraaggericht werken zijn voor vijfendertig procent

van de begeleiders en voor vijftien procent van de hoofden onduidelijk. Alle coördinerend

begeleiders vinden de doelen en aanpak van cliëntgericht werken duidelijk. De informatie-

voorziening over de invoering van cliëntgericht werken wordt door zestig procent van de

medewerkers negatief beoordeeld. Bij de hoofden en coördinerend begeleiders gaat het hier

om respectievelijk vijfentwintig en twintig procent. Vijfendertig procent van de begeleiders

en vijfentwintig procent van de hoofden vindt dat tijdens de invoering van cliëntgericht werken

onvoldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van betrokkenheid. Alle coördinerend

begeleiders vinden dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed. Over de rol van de hoofden

tijdens de invoering van cliëntgericht werken oordeelt dertig procent van de begeleiders en

twintig procent van de coördinerend begeleiders negatief. Alle hoofden oordelen positief

over hun eigen rol.

Interpretatie van de resultaten
In dit gedeelte interpreteer ik de meest opvallende resultaten en probeer ik tot een samen-

hangende visie op de situatie bij Ons Tweede Thuis te komen. De interpretatie van de resultaten

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

invoering van vraaggericht werken? In de beantwoording van deze twee bespreek ik de oordelen

over de stellingen en de antwoorden op de open vragen gezamenlijk. Vervolgens bespreek ik

verschillen tussen hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders. Dan plaats ik de resultaten

in het licht van de gekozen aanpak bij de invoering van vraaggericht werken. Het contrasteren

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

Wat gaat goed?

Opvallend zijn de positieve verwachting van de uitkomst van de veranderingen en de grote

steun en inzet. Vrijwel alle mensen zijn optimistisch over de omslag naar vraaggericht werken en

willen zich ervoor inzetten. Een kwart van de mensen is zelfs erg positief over de veranderingen.

Ook positief is dat de doelen en aanpak van de veranderingen voor ongeveer zeventig procent

van de mensen helder zijn. Veel mensen geven aan dat zij weten wat Ons Tweede Thuis met

vraaggericht werken wil bereiken en op welke wijze vraaggericht werken kan worden gerealiseerd.

In de open vragen geven hoofden en begeleiders aan dat een belangrijke voorwaarde voor het
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realiseren van de veranderingen is dat zij zelf veranderen. Vraaggericht werken vraagt van

hen een andere manier van denken en handelen. Begeleidingsplannen zijn een belangrijk

middel om vraaggericht werken vorm te geven in de praktijk. Zeventig procent van de mensen

is positief over de begeleidingsplannen. Een vergelijkbaar percentage heeft plezier in het

werk bij de stichting. De rol van de hoofden bij de invoering van vraaggericht werken wordt

door eveneens zeventig procent van de mensen positief beoordeeld. Hun begeleiding van de

veranderingen en hun opstelling wordt door een groot deel van de mensen gewaardeerd. Op de

locaties zijn de hoofden voor begeleiders een belangrijk aanspreekpunt als het gaat om de

invoering van cliëntgericht werken. In dat licht is de positieve beoordeling van hun rol gunstig.

Ten slotte zie ik als een positief resultaat dat zeventig procent van de mensen aangeeft dat bij

de invoering van cliëntgericht werken voldoende betrokkenheid wordt gecreëerd. Veel mensen

geven bijvoorbeeld aan dat er aandacht is voor hun ideeën en dat zij hun ervaringen met de

veranderingen goed naar voren kunnen brengen. Naar mijn idee is dat een stap in de richting

van verdere concretisering van vraaggericht werken in de dagelijkse praktijk.

De kern van de positieve resultaten is mijns inziens dat het idee van vraaggericht werken

wordt gesteund door vrijwel alle mensen bij Stichting Ons Tweede Thuis. Dat is een gunstige

situatie, omdat die mogelijkheden biedt om gezamenlijk vorm te geven aan de praktische

invulling ervan. Veel mensen weten dat vraaggericht werken het doel is van de veranderingen

bij de stichting. Een middel om dat doel in de praktijk te brengen is de begeleidingsplan-

methodiek. Het werken met begeleidingsplannen gaat redelijk goed, hoewel de methodiek nog

in ontwikkeling is. Veel mensen vinden hun werk leuk. Hoofden begeleiden de veranderingen

goed en mensen geven aan dat zij hun ervaringen en ideeën kwijt kunnen.

Wat is lastig?

Drie aspecten die betrekking hebben op de aanpak van het veranderingsproces worden door

meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. Het gaat dan om kritiek op de informatie-

voorziening, op de rol van de directie en op het tijdsverloop. Informatievoorziening is een

lastig onderwerp. Bij Ons Tweede Thuis ontvangen mensen schriftelijke informatie over de

veranderingen vooral via ‘Ons Nieuws’. Daarin wordt informatie over vraaggericht werken

geïntegreerd met ander nieuws voor medewerkers maar ook voor bijvoorbeeld ouders.

Mondelinge informatie ontvangen mensen van hun hoofden en coördinerend begeleiders.

Daarnaast heeft een deel van de mensen tijdens de cursus gehoord over de nieuwe manier

van werken. Er is nog weinig aandacht besteed aan de vraag wat vraaggericht werken in de

praktijk inhoudt. Opvallend is dat de negatieve beoordeling van de informatievoorziening

niet samengaat met onduidelijkheid over de doelen van de veranderingen en dat slechte of

onvoldoende informatie niet als belemmering wordt genoemd bij de open vraag daarover.

Niettemin is informatievoorziening van belang om te verduidelijken welke consequenties de

veranderingen hebben voor het dagelijkse werk.

De negatieve beoordeling van de rol van de directie gaat over hun zichtbaarheid, de wijze

van communiceren en de begeleiding van de veranderingen. Opmerkingen bij de open vragen

over strakke sturing, hiërarchie en leidinggeven hangen hiermee samen. Naar mijn idee is deze

beoordeling op te vatten als kritiek van mensen op de top-down aanpak van de veranderingen.

Mensen geven aan dat de directie alleen zichtbaar is wanneer er problemen zijn. Verder zetten
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zij strakke kaders voor de veranderingen en hebben weinig oog en oor voor de hoofden en

begeleiders die die veranderingen moeten realiseren.

De beoordeling van het aspect tijdsverloop geeft aan dat mensen vinden dat er veel verandert

in relatief korte tijd. Op zich gaan veranderingen redelijk geleidelijk en hoeft realisatie niet

in korte tijd plaats te vinden. Tegelijk betekent vraaggericht werken fundamenteel anders

denken over werk en anders handelen met cliënten. De begeleidingsplanmethodiek vraagt

bijvoorbeeld een veel systematischer manier werken, een andere overlegvorm en meer

papierwerk. Meer aandacht voor kwaliteit en controle heeft eveneens consequenties voor het

dagelijkse werk. Daarnaast is er de nieuwe functie van coördinerend begeleider en vindt

verandering van de hoofdenfunctie plaats. Mensen ervaren dat als veel en waarschijnlijk is

voor een groot aantal mensen de samenhang tussen deze veranderingen niet helder. Dat laatste

draagt bij aan de ervaring dat er veel in korte tijd verandert.

De antwoorden op de open vragen sluiten voor een deel aan bij deze kritiekpunten en zij

wijzen op knelpunten bij de verdere invoering van vraaggericht werken. Vrijwel iedereen die

de vragenlijst invult noemt bij de open vragen één à twee belemmeringen en één à twee succes-

voorwaarden. Dat mensen de moeite nemen om na het geven van hun mening over een groot

aantal stellingen ook de open vragen nog uitgebreid te beantwoorden zie ik als een uiting van

betrokkenheid bij de stichting. Mensen hebben duidelijke ideeën over de invoering van vraag-

gericht werken. Categorisatie van deze open vragen laat zien dat de genoemde belemmeringen te

maken hebben met hoge werkdruk, gebrek aan middelen om vraaggericht werken te realiseren,

vraagstukken omtrent de praktische invulling, problemen met cliënten en ouders, weinig

flexibiliteit op locaties door strakke sturing en hiërarchie en een behoudende cultuur.

Bij succesvoorwaarden noemen mensen dat zij zelf hun denken en handelen moeten veranderen,

dat de werkdruk moet afnemen, dat meer middelen beschikbaar moeten komen, dat anders

werken met cliënten en ouders nodig is, dat goede communicatie en informatie van belang

zijn, evenals goede leiding en ondersteuning. Eerder gaf ik aan dat het gunstig is dat de meest

genoemde succesvoorwaarde ‘zelf veranderen’ is. Vervolgens moeten mensen dat ook werkelijk

doen. Het veranderen van hun denken en handelen is lastig, vraagt tijd en aandacht en kost

energie. Hetzelfde geldt voor het oplossen van de andere genoemde belemmeringen en het

realiseren van de succesvoorwaarden. Voor Ons Tweede Thuis liggen hier serieuze vraag-

stukken. De bedoeling van vraaggericht werken is voor de meeste mensen duidelijk. Echter, de

werkelijke realisatie ervan lijkt nog ver weg.

Het kernvraagstuk voor Ons Tweede Thuis is naar mijn idee hoe verder moet worden

gegaan met de invoering van vraaggericht werken. De gedachte achter vraaggericht werken is

helder en wordt gesteund. Het realiseren in de praktijk vraagt oplossing van een aantal

belangrijke vraagstukken. Tot nu toe heeft de directie de veranderingen in sterke mate bepaald

en aangestuurd. De kritiek die daarop is, kan verminderen wanneer de hoofden, coördinerend

begeleiders en begeleiders meer mogelijkheden krijgen om de veranderingen nader in te vullen.

Naast het bieden van deze ruimte kan de directie meer middelen beschikbaar stellen die

nodig zijn om vraaggericht werken op de locaties in de praktijk te brengen. Dat zou een sterke

omslag in de aanpak betekenen die niet zonder meer tot succes leidt. Van begeleiders wordt

dan verwacht dat zij meer meedenken en initiatief nemen om dingen anders te gaan doen.

Daarbij hoort een andere wijze van sturing die waarschijnlijk voor een deel in de training
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‘coachend leidinggeven’ aan de orde komt. Een lastig element in de structuur van de stichting

is de scheiding tussen wonen en dagbesteding en de fysieke afstand tussen de locaties.

Hierdoor wordt het gezamenlijk nadenken over organisatievraagstukken en vraaggericht

werken bemoeilijkt. Het uitwisselen van ideeën, ervaringen en oplossingen, het overleggen

en afstemmen over cliënten, en ook samenwerken is ingewikkeld als locaties ver uit elkaar

liggen en zich met andere delen van het werkproces bezig houden. Het risico bestaat dat

mensen telkens opnieuw het wiel uitvinden.

Perspectieven van hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders

Het patroon in de beoordeling van de invoering van vraaggericht werken heeft naar mijn

idee te maken met de rol en positie van belanghebbenden in het veranderingsproces.

De begeleiders oordelen het meest negatief over de invoering, de coördinerend begeleiders

het meest positief. De hoofden oordelen iets minder positief dan de coördinerend begeleiders,

maar duidelijk positiever dan de begeleiders. De begeleiders zijn ontvangers en hebben geen

invloed gehad op het bepalen van de doelen en de aanpak. De directie bepaalt de kaders en

de hoofden voeren de veranderingen in. De coördinerend begeleiders vervullen daarbij een

ondersteunende rol. In dat licht is het begrijpelijk dat begeleiders negatiever oordelen over de

invoering dan de hoofden en de coördinerend begeleiders. Desondanks steunen zij de veranderingen

bijna even sterk als de twee andere groepen en hebben zij vrijwel even positieve verwachtingen

van de uitkomst. Dat coördinerend begeleiders het meest positief oordelen heeft volgens mij te

maken met de nieuwheid van deze functie. In het kader van de clustervorming zijn coördinerend

begeleiders uitgezocht op hun kwaliteiten en op hun visie op de veranderingen. Waarschijnlijk

zijn daardoor onder meer de doelen van de veranderingen duidelijk voor alle coördinerend

begeleiders. Mogelijk hangt de iets lagere score van de hoofden op dat aspect samen met

verschillen tussen de hoofden. Clusterhoofden zijn kort geleden aangesteld en geselecteerd

op kwaliteiten die aansluiten bij de veranderingen. Onder de locatiehoofden bevinden zich

ook oudere leidinggevenden die de veranderingen lastiger vinden. Dit vermoeden kan ik niet

toetsen, omdat ik niet over voldoende specifieke informatie beschik.

Naast bovengenoemd patroon is op acht aspecten het grootste verschil in perspectief

tenminste vijfentwintig procent. In vier gevallen hebben de verschillen betrekking op aspecten

van de stichting. De negatieve beoordeling van doelen en strategie door begeleiders heeft

waarschijnlijk te maken met de positie van deze groep in de organisatie. Zij doen uitvoerend

werk en staan het verst af van de wat abstracte doelen die zij niet zelf hebben opgesteld.

De hoofden en coördinerend begeleiders zijn meer bezig met de doelen van Ons Tweede

Thuis en het realiseren ervan waardoor zij een beter beeld hebben. Het aspect structuur gaat

over regels, procedures en de manier van beslissen. In uitvoering van het dagelijks werk hebben

begeleiders het meest te maken met externe ingegeven regelgeving, kwaliteitseisen en rapportage-

verplichtingen. Tevens is de afstand tot de besluitvorming het grootst voor begeleiders.

Daarom denk ik dat zij het meest negatief oordelen over het aspect structuur. Over cultuur

en leidinggeven zijn de hoofden meest negatief. Gezien de stellingen kan deze beoordeling

over hun eigen functioneren gaan, dan wel over het functioneren van collega’s. Het is de

vraag of de verplichte training ‘coachend leidinggeven’ de gewenste verandering brengt. Over

begeleidingsplannen zijn alle hoofden positief, terwijl coördinerend begeleiders en begeleiders
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dat duidelijk minder zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat zij daar in de praktijk mee moeten

werken en de meeste gevolgen ondervinden van deze verandering. De begeleidingsplannen

zijn nog in ontwikkeling, regelmatige bijstelling is nodig, de methodiek wordt aangepast, er

vindt overleg plaats met andere disciplines en de methodiek kost tijd die voorheen aan begeleiding

kon worden besteed.

De doelen en aanpak van verandering zijn het meest onduidelijk voor begeleiders. Net als

bij doelen en strategie van stichting komt dat naar mijn idee voort uit de ‘ontvangende rol’

die begeleiders spelen. Zij zijn niet betrokken bij het formuleren van doelen van de verandering

of bij het nadenken over wijze van invoeren. De hoofden en begeleiders zijn dat wel en

daardoor oordelen deze twee groepen minder negatief over dat aspect. De verschillen in

beoordeling van informatievoorziening en het creëren van betrokkenheid zijn op vergelijkbare

wijze uit te leggen. De begeleiders zijn het meest negatief over deze twee aspecten. Zij ontvangen

informatie meestal schriftelijk. Mondelinge informatie komt van het hoofd of de coördinerend

begeleider. Aan het creëren van betrokkenheid bij begeleiders is weinig aandacht besteed.

De coördinerend begeleiders zijn allemaal positief over dat aspect, terwijl vijfentwintig procent

van de hoofden daar negatief over oordeelt. Mogelijk zijn dat scores van locatiehoofden die

minder aandacht krijgen omdat hun functie op termijn verdwijnt. Ten slotte is de honderd

procent tevredenheid van de hoofden over de rol van de hoofden te begrijpen als een positieve

beoordeling van zichzelf en van collega’s. Echter, over cultuur en leidinggeven waren zij het

meest ontevreden. Mogelijk zien de hoofden hun rol bij de invoering van vraaggericht werken

anders. Vergeleken met de hoofden zijn begeleiders en coördinerend begeleiders minder

tevreden over hun rol bij de invoering van vraaggericht werken. De afwezigheid van verschillen

in beoordeling van de rol van de directie wil ik hier ook noemen. Zowel van de hoofden, de

coördinerend begeleiders als van de begeleiders oordeelt de helft negatief over de zichtbaarheid,

begeleiding en communicatie van de directie bij de invoering van de veranderingen. Met name

de scores van hoofden en coördinerend begeleiders lijken mij een reden om nader over van

gedachten te wisselen bij Ons Tweede Thuis.

Het vergelijken van de beoordelingen van de verschillende belanghebbenden leert dat er

beduidende verschillen bestaan. Kijkend naar de aspecten die te maken hebben met de invoering

van vraaggericht werken dan blijken begeleiders op zeven van de acht het laagst te scoren.

In vier gevallen is er zelfs sprake van dertig of vijfendertig procent verschil met de hoogste score.

Naar mijn idee komen deze verschillen en ook de iets lagere verwachting van de uitkomst en

de steun voor de veranderingen voort uit de ontvangende rol van begeleiders. Deze groep

heeft vrijwel geen inbreng gehad in de vormgeving en invoering van de veranderingen.

Bovendien is voor deze groep de afstand tot de belangrijkste informatiebron het grootst.

Een hoger percentage negatieve scores bij deze groep is dan begrijpelijk. Tegenover deze

negatieve visie kunnen de positievere scores van hoofden en coördinerend begeleiders worden

gezet. De voorsprong van deze groepen in het denken over de doelen van de verandering en

de aanpak of in informatievoorziening is inzetbaar bij de verdere invoering van de veranderingen.

De gevolgde aanpak bij de invoering van vraaggericht werken en de belemmeringen

De aanpak van de veranderingen karakteriseer ik volgens kenmerken van de ontwerp-

benadering en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen toegelicht en
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globaal uitgewerkt in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of de verschillende

kenmerken zijn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens een ontwikkelbenadering.

Daarna licht ik toe waarom ik voor Ons Tweede Thuis tot een bepaalde karakterisering kom

en bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering van de aanpak is

gebaseerd op schriftelijke informatie over de veranderingen en informatie uit de gesprekken.

De effectiviteit van de aanpak bepaal ik aan de hand van de oordelen over de invoering van

vraaggericht werken.

De directie ziet Ons Tweede Thuis als een bron van tekortkomingen. De stichting loopt

achter op ontwikkelingen in de omgeving en daarom is een nieuwe visie nodig. De directie

formuleert deze nieuwe visie. De in de organisatie aanwezige kennis, inzicht en ervaring sluiten

niet aan op de eisen die de politiek en de maatschappij stellen aan gehandicaptenzorg.

Verandering is daarom noodzakelijk en die moet worden aangestuurd vanuit de top die de

problemen heeft geïdentificeerd. Het einddoel is redelijk concreet en bekend. Vraaggericht

werken is uitgewerkt in een aantal doelstellingen. Hoewel er geen sprake is van voordurende

ontwikkeling en een open aanpak, is de karakterisering van werken volgens een blauwdruk naar een

stabiele eindsituatie ook niet op zijn plaats. Ik kom op een tussenpositie, omdat de veranderingen

geleidelijk worden ingevoerd en een zekere ontwikkeling mogelijk is. De begeleidingsplan-
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Kenmerk Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

Visie op organisaties Bron van tekortkomingen Bron van kennis, inzicht en ervaring

Idee over problemen Bekend en moeten worden opgelost Eerst nadere verkenning nodig

Einddoel Concreet en bekend, blauwdruk Abstract, open aanpak
Stabiele eindsituatie Voortdurende ontwikkeling

Methode en werkwijze Standaard en algemeen Sterk afhankelijk van verloop proces

Besturing Initiatief, coördinatie en controle vanuit Initiatief varieert, coördinatie en controle vinden 
topmanagement plaats in overleg

Vormgeving verandering Projectorganisatie, vormgeving toegewezen Bestaande organisatie, gezamenlijk vormgeven 
aan specifieke personen aan de ontwikkeling

Basis voor besluiten Rationele argumenten, technische en Politieke haalbaarheid, acceptatie van
bedrijfseconomische feiten verschillende betrokken partijen

Conflicten Weinig plaats voor en worden genegeerd Door overleg en onderhandeling wordt naar 
gemeenschappelijke doelen gestreefd

Wijze van invoering Snel veranderen Stap voor stap veranderen
Scheiding tussen ontwerp en invoering Geleidelijke overgang tussen fasen
Strakke normen en planning Ruimte voor bijsturing

Participatie Lastig door nadruk op herontwerp organisatie Mogelijk door nadruk op geleidelijk ontwikkelen
topmanagement heeft centrale rol gedurende Verschillende betrokken partijen krijgen
hele proces verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in proces

Adviseur Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerp organisatie eigen kennis gebruiken

Tabel 6.5  De aanpak van het integratieproces van AMEV Ondernemingen en Interlloyd



methodiek is hier een voorbeeld van. Deze wordt niet in één keer ingevoerd volgens een vast

stramien. Het einddoel is wel dat in de hele organisatie op vergelijkbare wijze met deze

methodiek gaat worden gewerkt. De manier van invoeren is daarom standaard en algemeen.

Alle voorzieningen gaan werken met begeleidingsplannen volgens eenzelfde systematiek.

Maar ook de verplichte cursus ‘vraaggericht werken’ voor alle medewerkers illustreert deze

aanpak, net als de verplichte training ‘coachend leidinggeven’ voor alle hoofden.

De besturing van de veranderingen is in handen van de directie. Het initiatief voor de

verandering komt van de directie die de daaruit volgende activiteiten coördineert en controleert.

Werken met begeleidingsplannen, instellen van de nieuwe functie van coördinerend begeleider,

cursus en training, financiële marge en personeel van locaties zijn allemaal zaken waar de

directieleden over beslissen. De clusterhoofden en in mindere mate de locatiehoofden nemen waar

nodig de uitvoering over. Verandering vindt plaats in de bestaande organisatie. In beperkte

mate wordt gezamenlijk vormgegeven aan cliëntgericht werken. De coördinerend begeleiders

en begeleiders voeren vooral uit wat de directie en hoofden nodig achten. Daarom kom ik bij

dat kenmerk tot een tussenoplossing. Bedrijfseconomische en technische feiten bepalen in

belangrijke mate de besluiten. Het persoonsgebonden budget (PGB) is bijvoorbeeld een

belangrijke stimulans geweest om veranderingen in te zetten. Gehandicapten krijgen via de

AWBZ de mogelijkheid om met een PGB zelf hun zorgvraag te bepalen. Ons Tweede Thuis

stimuleert dat cliënten hun PGB binnen de stichting besteden. Op rationele argumenten heb

ik weinig zicht. Acceptatie van betrokken partijen lijkt in ieder geval minder van belang.

Locaties krijgen een eigen budget en zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Er is weinig

plaats voor conflicten. Doelen worden eenvoudigweg opgelegd en komen niet tot stand door

onderhandeling.

Daarentegen vindt de invoering van cliëntgericht werken geleidelijk plaats en in beperkte

mate is bijsturing in de loop van de tijd mogelijk. Toch is er geen sprake van participatie van

anderen dan de directie en een aantal hoofden. Het gaat niet om herontwerp van de organisatie-

structuur, maar er is wel sprake van een ontwerp om cliëntgericht werken in te voeren. De persoon

die de cursus ‘vraaggericht werken’ verzorgt brengt kennis in over de nieuwe manier van

denken over zorg. Hij is expert op dat gebied en tijdens de cursus vertelt hij begeleiders wat die

nieuwe manier van denken inhoudt. Op die manier vindt herontwerp van de zorgvisie plaats.

Tabel 6.5 en de toelichting overziend kom ik tot de conclusie dat de invoering van de 

vraaggericht werken bij Ons Tweede Thuis ontwerpmatig wordt aangepakt. Van de elf kenmerken

karakteriseer ik er acht volgens de ontwerpbenadering, één volgens de ontwikkelbenadering

en bij twee kenmerken neem ik een tussenpositie in. De effectiviteit van deze benadering

bepaal ik in eerste instantie aan de hand van de beoordeling van de invoering door betrokkenen.

Over de acht aspecten uit de vragenlijst die betrekking hebben op de invoering van vraag-

gericht werken oordeelt 5% van de mensen erg negatief, 38% negatief, 54% positief en 3%

erg positief. Een positief oordeel over de aanpak van de veranderingen door ruim de helft

van de betrokkenen zie ik als een relatief hoge proceseffectiviteit.

Het samengaan van een ontwerpaanpak met een relatief hoge proceseffectiviteit is verrassend.

De literatuur geeft aan dat bij een ontwerpaanpak mensen weinig betrokken raken bij de 

veranderingen en dat het draagvlak beperkt blijft. Er zijn dan immers weinig mogelijkheden

voor participatie. Echter, bij Stichting Ons Tweede Thuis vindt een ruime meerderheid van
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de mensen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van betrokkenheid en is de

steun en inzet voor de veranderingen hoog. Tegelijkertijd zijn de negatieve uitkomsten goed

te begrijpen in het licht van de ontwerpaanpak. De kritiek op het tijdsverloop, de informatie-

voorziening en het handelen van de directie wijzen op een afstand tussen de bedenkers van

de veranderingen en de medewerkers die die veranderingen moeten realiseren. De top-down

aanpak zorgt ervoor dat mensen een beperkt beeld hebben van de manier waarop zij de 

veranderingen in de praktijk vorm kunnen geven, zoals uit de open vragen blijkt.

Vraaggericht werken heeft nog onvoldoende een plaats gevonden in het ‘hart’ van begeleiders

en nog minder in hun ‘hoofd en handen’.

stappen in het survey-feedbackproces
In deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces aan de hand van

de stappen die ik in paragraaf 5.6 heb beschreven. Deze stappen zijn gebaseerd op algemene

aanbevelingen uit de literatuur en nader uitgewerkt op basis van leerervaringen uit de vorige

case. Per stap geef ik eerst aan wat mij naar aanleiding van de vorige case een goede aanpak

leek. Vervolgens beschrijf ik voor elke stap hoe deze is ingevuld in het onderzoeksproject bij

Stichting Ons Tweede Thuis en wat mijn leerervaringen zijn. Aan het einde van de paragraaf

verwerk ik deze leerervaringen weer in een plan voor de inrichting van het feedbackproces

bij de volgende case.

1 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het
onderzoeksproject en de survey
(a)  met direct ie afstemmen over doel  en aanpak van het  onderzoek,  inclusief  het  plan voor 

terugkoppel ing van de resultaten,  (b)  maken plan van aanpak voor onderzoeksproject  en bespreken 

met le idinggevenden en (c)  eventueel  aanpassen van aanpak en planning

Bij Ons Tweede Thuis vindt tijdens een aantal gesprekken afstemming plaats over het doel en

de aanpak van het onderzoek. Met de adjunct-directeuren Wonen en Dagbesteding bespreek

ik dat het onderzoek twee doelen heeft. Ten eerste gaat het erom een beeld te krijgen van de

wijze waarop mensen bij de stichting tegen de invoering van vraaggericht werken aankijken.

Ten tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de resultaten te kijken wat mogelijkheden

zijn om de verdere invoering van vraaggericht werken te verbeteren. Ik bespreek een plan

voor de terugkoppeling van de resultaten. In eerste instantie worden de resultaten besproken

met de directie, de hoofden en de ondernemingsraad. Vervolgens schrijf ik een rapport en

een samenvatting voor medewerkers. Op basis van de bespreking van de resultaten en de

schriftelijke rapportage overleggen wij over eventuele vervolgacties.

Naar aanleiding van de eerste gesprekken stel ik een plan van aanpak op voor het onderzoeks-

project. Dat plan bespreek ik met de adjunct-directeuren. Door de goede afstemming van te

voren is het niet nodig om de aanpak of de planning aan te passen, behalve dat enkele details

worden gewijzigd. In het plan van aanpak zijn de stappen in het onderzoek en de verschillende

activiteiten uitgewerkt. Een planning geeft aan wanneer welke activiteiten plaatsvinden.

De planning eindigt met een afspraak om het onderzoek te evalueren en om het vervolgtraject

te bepalen. De hoofden ontvangen een exemplaar van het plan van aanpak. Er is geen tijd
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voor een uitgebreide bespreking ervan. Wel krijg ik de gelegenheid om mijzelf persoonlijk

aan de hoofden voor te stellen en kort in te gaan op het onderzoek.

Ik ben tevreden over de invulling van deze eerste stap. Doordat ik meer tijd neem voor kennismaking

dan in de vorige case, lukt het goed om met de top van de organisatie af te stemmen over het doel en de

invulling van het onderzoek. Voor mij is het mogelijk in te gaan op de inhoud van het onderzoek en ik krijg een

beeld van de wensen van de directie. De hoofden zie ik aan het begin van het onderzoeksproject kort. Ik

had graag meer tijd gehad om met deze groep van gedachten te wisselen over de invulling van het

onderzoek en de afname van de vragenlijst. Dat bleek niet mogelijk. Wel hebben de adjunct-directeu-

ren het onderzoek met hun hoofden besproken op het hoofdenoverleg en ontvingen zij een exemplaar

van het plan van aanpak. Ik kreeg de gelegenheid mijzelf persoonlijk voor stellen. Bij die gelegenheid

was een van de adjunct-directeuren aanwezig om de steun van de directie voor het onderzoek te symboliseren.

Met de hoofden heb ik toen vooral het voorstel voor afname van de vragenlijst besproken en hun mede-

werking gevraagd. Van de adjunct-directeuren begreep ik dat op het hoofdenoverleg positief werd

gereageerd op het onderzoek. Toen ik mijzelf voorstelde en de afname van de vragenlijst besprak

kreeg ik dezelfde indruk.

Bij de respons bleek uiteindelijk dat het enthousiasme voor het onderzoek minder groot was dan ik had 

verwacht. Van de hoofden vulde de helft de vragenlijst in. Hun respons is daarmee gelijk aan die van de

coördinerend begeleiders en begeleiders. De directieleden vulden de vragenlijst niet in. Bij navraag

later bleek hier sprake van een misverstand. Zij dachten dat de vragenlijst niet voor hen was bedoeld.

Dat betekent dat de directie een ander beeld heeft van het onderzoek en van de mogelijkheid om 

perspectieven van betrokkenen te vergelijken. Wellicht had ik beter moeten aangeven dat het de

bedoeling was om een beeld te krijgen van de manier waarop alle betrokken groepen denken over de

invoering van vraaggericht werken. In ieder geval vraag ik in de volgende case de directie uitdrukkelijk

om ook zelf de vragenlijst in te vullen. Het bedenken van een manier om de respons onder de hoofden te

vergroten is lastiger. Ik had de hoofden persoonlijk gevraagd om dat te doen en om het invullen van de

lijst te stimuleren op hun voorzieningen. Mijn indruk was dat de meeste hoofden dat ook zouden doen.

Een mogelijkheid is om leidinggevenden die de lijst niet invullen te benaderen met de vraag dat alsnog

te doen. Echter, dat legt een bepaalde druk op het invullen die niet goed aansluit bij de opzet van het

onderzoek.

2 Verspreiden vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ onder alle 
leidinggevenden en medewerkers
(a)  aanpassen terminologie aan si tuat ie in de organisat ie,  (b)  enthousiasmerende begeleidende brief  van

direct ie,  (c)  persoonl i jke verspreiding van vragenl i jst  door le idinggevenden,  (d)  invul len in werkt i jd 

gedurende een periode van ongeveer twee weken

Het aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij Ons Tweede Thuis is

al aan de orde gekomen in de vorige paragraaf. De vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting Ons

Tweede Thuis’ begint met een introductietekst die aangeeft dat de veranderingen waarover

wordt gesproken betrekking hebben op de overgang van aanbodgericht werken naar vraag-

gericht werken. Verder zijn de vragen over technologie aangepast.
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Iedereen krijgt twee keer schriftelijke informatie over het onderzoek. Daarnaast is er met

leidinggevenden apart gesproken zoals eerder uiteengezet. De eerste brief die mensen ontvangen

komt van de algemeen directeur. In die brief staat wat het doel van het onderzoek is, hoe het

wordt uitgevoerd en door wie. Bij de vragenlijst ontvangen de medewerkers van de woon-

voorzieningen een brief van de adjunct-directeur Wonen. De medewerkers van de dagcentra

ontvangen een brief van de adjunct-directeur Dagbesteding. Deze brieven zijn gedrukt op

briefpapier van de stichting. De begeleidende brief bij de vragenlijst is tevens door mij

ondertekend. Het drukken van de brieven op papier van de stichting is bedoeld om de

samenwerking tussen de stichting en de universiteit te laten zien. Het ondertekenen door alle drie

de directeuren is bedoeld om de betrokkenheid van de directie bij het onderzoek zichtbaar te maken.

Na aanpassing van de vragenlijst en het drukken van de begeleidende brieven worden

vierhonderdvijftig exemplaren neergezet op het Centraal Bureau van de stichting. De hoofden

halen daar het benodigde aantal lijsten op voor hun locaties. Met de hoofden is afgesproken

dat zij voor verdere verspreiding van de lijsten zorgen. Twee weken later is de datum waarop

ingevulde lijsten weer op het Centraal Bureau moeten zijn. De respons is dan vijfentwintig

procent. Ik informeer de adjunct-directeuren die hun hoofden bellen om te vragen hoe het met het

invullen van de lijsten staat. Op veel locaties zijn mensen daar nog niet aan toegekomen. Daarom

wordt de terugstuurdatum met een week verlengd. Uiteindelijk is de respons vijfenveertig procent.

Ik ben tevreden over de aangepaste vragenlijst en de brieven van de directie. De lijst is goed toegesneden

op de situatie bij de stichting en tegelijk blijft vergelijking met resultaten van andere cases mogelijk.

De brieven van de directie zijn informatief en geven de betrokkenheid aan van de drie directeuren bij

het onderzoek. Ik hoop dat dat bijdraagt aan de respons en aan het idee dat met de resultaten aan de

slag wordt gegaan. Jammer genoeg verloopt de verspreiding van de lijsten minder goed dan verwacht.

Ik had de indruk dat de hoofden enthousiast waren over het onderzoek. Echter, het feit dat aardig wat

hoofden na twee weken de lijsten nog niet hadden opgehaald op het Centraal Bureau lijkt op het tegen-

deel te duiden. Mogelijk was hier ook sprake van onduidelijke afspraken en hadden de hoofden even

een berichtje moeten krijgen toen de lijsten gereed waren. Ik zie voor leidinggevenden een belangrijke

rol weggelegd wanneer er met survey-feedback wordt gewerkt in een organisatie. In de volgende cases

wil ik me daarom nog meer inspannen om een speciale bijeenkomst te organiseren om met leiding-

gevenden van gedachten te wisselen over de afname van de vragenlijst. Ik neem dat op als aandachts-

punt bij de eerste stap van de inrichting van het survey-feedbackproces.

Het invullen van de vragenlijst in werktijd is prima. Als in een organisatie wordt besloten om alle mensen

hun mening over een bepaald onderwerp te geven, mag daar ook tijd voor beschikbaar worden

gesteld. Een suggestie voor de volgende keer is de lijst in te laten vullen tijdens het laatste half uur

van een werkoverleg of in een aparte teambijeenkomst. Een leidinggevende kan dan het onderzoek

persoonlijk introduceren, kort het doel vermelden en mensen vragen de lijst in te vullen. Nu ging dat

minder gestructureerd en na twee weken bleek de respons nog laag. Op zich lijkt mij voor het invullen

van de lijst een periode van twee weken lang genoeg. Daarna kan alsnog worden besloten om een

week langer de tijd te geven. Wanneer mensen in eerste instantie drie weken de tijd krijgen vermoed

ik dat de lijst vaak opzij wordt gelegd met het idee ‘dat komt wel’. Ik houd daarom vast aan de periode

van twee weken en hoop om samen met leidinggevenden te kunnen kijken hoe de respons boven de

vijftig procent kan komen.
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3 Resultaten worden teruggekoppeld naar de top van de organisatie 
en dan via hiërarchische lijnen naar de eenheden
(a)  bespreken resultaten met direct ie en leidinggevenden,  (b)  schri jven rapport  en samenvatt ing van de

resultaten voor medewerkers,  (c)  bespreken wijze van terugkoppel ing naar de eenheden

De resultaten van het onderzoek worden eerst besproken met de directie en een week later

met de clusterhoofden en de locatiehoofden. Bij de planning van het onderzoek zijn al

afspraken gemaakt voor deze besprekingen. Op de afspraak met de directie zijn beide

adjunct-directeuren aanwezig en de voorzitter van de ondernemingsraad. De algemeen

directeur is niet aanwezig. Op de afspraak met de hoofden zijn bijna alle hoofden aanwezig

evenals de voltallige directie.

Na verwerking van de vragenlijsten zijn voor alle stellingen de resultaten per aspect geordend.

Dat levert in totaal zestien grafieken waarin de mening van mensen over alle stellingen uit de

vragenlijst zijn weergegeven. Tevens zijn de antwoorden op de open vragen uitgetypt en

geordend in categorieën. Op de afspraak met de directie nemen wij alle resultaten door en

geven wij gezamenlijk betekenis aan de beoordelingen van de stellingen en aan de antwoorden

op de open vragen. Aan het einde van de afspraak vraag ik de aanwezigen naar hun eerste

conclusies en geef ik aan wat mijn eerste ideeën over de resultaten zijn. De week daarop

bespreek ik op vergelijkbare wijze de resultaten met de hoofden.

Het rapport dat ik schrijf bevat vijf hoofdstukken. In de inleiding geef ik aan hoe het contact

tussen Ons Tweede Thuis en de universiteit tot stand is gekomen en wat de bedoeling van het

onderzoek is. Dan schets ik de veranderingen bij de stichting, de aanleiding, de doelen en de

manier waarop het proces wordt aangepakt. Vervolgens geef ik kort de achtergronden van het

onderzoek en de vragenlijst aan. Het grootste deel van het rapport gaat over de resultaten. In dit

gedeelte verwerk ik de gezamenlijke interpretatie van de resultaten met de directie en de

hoofden. De resultaten bespreek ik aan de hand van de zestien grafieken. Telkens licht ik een

grafiek toe en geef ik aan wat opvallend is. Daarna bespreek ik de categorieën waarin ik de

open vragen heb ingedeeld. Alle uitgetypte open vragen zijn opgenomen in een apart boekje.

Het rapport sluit af met een conclusie over wat goed en minder goed gaat bij de stichting.

Tevens doe ik enkele suggesties om met de resultaten aan de slag te gaan. Voor medewerkers

schrijf ik een aparte samenvatting van de resultaten en een artikel voor ‘Ons Nieuws’, het

periodiek van de stichting.

Als het rapport klaar is bied ik het aan de drie directieleden aan. Met de twee adjunct-

directeuren bespreek ik het rapport en het verloop van het onderzoek. Beiden geven aan

tevreden te zijn over het rapport en over het verloop van het onderzoek. De inhoud van het

rapport is grotendeels bekend, omdat wij eerder gezamenlijk de resultaten hebben doorgenomen. In

de conclusies kunnen de directieleden zich eveneens vinden. Zij geven aan dat het onderzoek

zinvol is geweest voor de stichting en dat het goed is om ‘een spiegel voorgehouden te krijgen’. Over

het verloop van het onderzoek zijn wij alledrie tevreden. Het enige minpunt is dat de verspreiding

van de vragenlijst beter had gekund. Het volgende onderwerp is hoe de terugkoppeling van de

resultaten naar de locaties vorm kan krijgen. Een eerste stap is al bepaald door de schriftelijke

samenvatting en het artikel voor ‘Ons Nieuws’. Verder doe ik de suggestie dat de directie en hoofden

met elkaar verder praten over de resultaten van het onderzoek. Zij kunnen dan dieper ingaan op

de resultaten en tot een gemeenschappelijke aanpak komen voor de bespreking op de locaties.
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Op basis van ervaringen in de vorige case is gekozen om als eerste stap van de terugkoppeling de

resultaten met de directie en de hoofden door te nemen. Pas daarna volgt schriftelijke rapportage.

Deze aanpak was van te voren bekend en in de planning stond daarom met beide groepen een afspraak

van tweeënhalf uur. De afspraak met de directie verloopt ontspannen. Het is erg prettig om rustig

samen naar alle resultaten te kijken en van gedachten te wisselen over mogelijke achtergronden en

hun betekenis. De vragenlijst levert veel resultaten op en aan het einde van de bespreking zijn de aan-

wezigen redelijk overladen met informatie. Het afsluiten met eerste conclusies ervaart iedereen als

zinvol. De eerste conclusies van de directie sluiten aardig aan op die van mij. Ik ben verbaasd over de

afwezigheid van de algemeen directeur, maar heb de moed niet om te vragen naar de reden ervoor. 

Ik denk dat hij er niet is omdat de resultaten hem niet interesseren. Dat blijkt niet het geval, want op

de afspraak met de hoofden is hij wel aanwezig. De afspraak met de hoofden verloopt eveneens 

ontspannen. Wederom is er veel interactie over de achtergronden en betekenis van de resultaten. 

De groep is nu groter, waardoor het lastiger is om alle aanwezigen aan het woord te laten. Daarom vraag

ik aan het einde van de bespreking iedereen wat de belangrijkste resultaten zijn en die op briefjes 

te schrijven. Door die briefjes vervolgens te ordenen, wordt een eerste stap gezet om de conclusies

gezamenlijk te maken. Dat is een basis voor vervolgacties. Naar mijn idee is een groot voordeel van

de aanpak bij Ons Tweede Thuis dat de resultaten nu meer ‘eigendom’ zijn van de leidinggevenden en

niet meer van een onderzoeker van buiten de organisatie, zoals in de vorige case het geval was.

De bespreking van de resultaten met directie en hoofden biedt houvast bij het schrijven van het rapport.

In de vorige case vond ik het erg lastig om over negatieve resultaten te schrijven. Nu was dat geheel

niet het geval doordat ik al samen met directie en leidinggevenden over deze resultaten had gesproken.

Ik wist bijvoorbeeld dat negatieve resultaten over de rol van directie werden herkend en dat maakt het

makkelijker om deze te beschrijven. Bij de bespreking van het rapport valt een tweede voordeel van

de gehanteerde aanpak op. Doordat de resultaten gezamenlijk zijn geïnterpreteerd is de inhoud van

het rapport heel herkenbaar. Dat was een probleem in de vorige case. Een tweede reden voor de

gemakkelijke bespreking van het rapport is dat het ook een beter rapport is dan de vorige keer.

De presentatie van de resultaten is vollediger en helderder en de conclusie gaat verder doordat ik aangeef

wat goed gaat en wat minder goed gaat op dit moment. In de vorige case durfde ik dat niet aan, door

onervarenheid en doordat er bijna alleen negatieve resultaten waren te melden.

Hoewel ik met deze aanpak de betrokkenheid van de leidinggevenden bij de resultaten heb weten te

bewerkstelligen, blijkt het lastig om vervolgacties in gang te zetten. Zowel de directie als de hoofden

vinden het een goed idee om naar aanleiding van de resultaten iets te doen. Verbetering is immers

mogelijk. Als ik aangeef dat het mij zinvol lijkt om op locaties met begeleiders te praten over de resultaten,

bemerk ik weinig enthousiasme. Het idee om met de hoofden verder te praten over de betekenis van

de resultaten en een gemeenschappelijk vervolg op de locaties wordt evenmin positief ontvangen. 

Het wordt ook niet afgekeurd, maar de reactie is meer van ‘dat zien we nog wel’. Bij een volgende

afspraak blijkt dat de directie zelf een plan heeft gemaakt voor een vervolg en dat de hoofden en begeleiders

daarin een minder actieve rol spelen dan in mijn voorstel. Op zich is dat positief, want dat geeft aan

dat de top van de organisatie de resultaten serieus neemt en er wat mee gaat doen. Echter, later blijkt

dat de directieleden de resultaten vooral zien als een middel om zelf gerichter te sturen en minder

interesse hebben in de manier waarop hoofden en begeleiders de resultaten interpreteren (zie stap 4).

Zij zien de resultaten niet als een aanleiding voor een gesprek met anderen in de organisatie, maar

als een reden om nogmaals te vertellen wat het beleid van de stichting inhoudt. Dat is consistent met
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de top-down aanpak van de invoering van vraaggericht werken. Tegelijk denk ik dat met dit vervolg de

problemen die de hoofden en begeleiders ervaren bij het in de praktijk brengen van vraaggericht werken

niet worden opgelost. Ik vraag me af of ik had kunnen voorzien of voorkomen dat het onderzoek zo zou

eindigen. Opnieuw merk ik dat de laatste stappen lastig zijn om in te vullen. Misschien betekent dat

dat ik in het begin uitgebreider stil moet staan bij de terugkoppeling en dat ik moet proberen om daar

al concrete afspraken over te maken. Dat is niet makkelijk omdat in het beginstadium de resultaten

nog niet bekend zijn en mensen aangeven die eerst af te willen wachten.

4 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden waarbij 
(a) mensen gezamenlijk de gegevens interpreteren en (b) plannen 
worden gemaakt voor verbeteringen
(a)  in plan van aanpak deze wijze van terugkoppeling opnemen, (b) in overleg met leidinggevenden 

ui twerken hoe gezamenli jke interpretat ie  plaatsvindt  en hoe plannen voor verbeteringen worden gemaakt

Bij de vorige stap is de wijze van terugkoppeling naar de locaties van Ons Tweede Thuis al

globaal aan de orde gekomen. Schriftelijke terugkoppeling van de resultaten vindt plaats

door een samenvatting en een artikel in het periodiek van de stichting. Daarnaast heb ik de

resultaten uitgebreid doorgenomen met de hoofden en hebben zij een exemplaar van het

onderzoeksrapport ontvangen. De adjunct-directeuren besteden vervolgens tijdens een hoofden-

overleg nogmaals aandacht aan het onderzoek. Zij geven aan dat de directie het naar aanleiding

van de resultaten belangrijk vindt om zich meer te profileren binnen de stichting. Daarom

gaat de algemeen directeur een ronde maken langs de locaties waar hij wil vertellen over de

toekomst van Ons Tweede Thuis. De adjunct-directeuren maken eveneens een ronde om

nader in te gaan op de visie van de stichting en op de manier waarop vraaggericht werken

wordt ingevoerd. Verder zijn zij van plan om één of twee keer per jaar op de verschillende

locaties een teamoverleg bij te wonen. De hoofden gaan aan de slag met de resultaten door

op hun locaties in een teamoverleg stil te staan bij de aanleiding voor het onderzoek en de

belangrijkste resultaten. De samenvatting die iedereen heeft ontvangen vormt hiervoor de

basis. Verder hebben alle hoofden een boekje met de uitgetypte open vragen en die vormen

bruikbare input voor een gesprek over verbeteringen.

Het vervolg op de schriftelijke terugkoppeling gaat beter dan in de vorige case. Binnen de stichting

gaan mensen aan de slag met de resultaten. De directie neemt het voortouw en geeft aan hoe zij haar

eigen zichtbaarheid wil verbeteren. Tevens heeft zij aan de begeleider van de cursus ‘vraaggericht

werken’ gevraagd meer aandacht te besteden aan de praktische invulling van de nieuwe doelstelling.

Dat betekent dat in de cursus meer voorbeelden aan de orde komen van de betekenis van vraaggericht

werken voor de dagelijkse gang van zaken. Een tweede plan is dat in het hoofdenoverleg de onder-

zoeksresultaten nogmaals aan de orde komen. Als voorbereiding op de bespreking op de locaties is

dat zinvol. Ik betwijfel of het echt tot een gezamenlijke aanpak leidt. Ten eerste vindt het overleg tussen

de hoofden Wonen en Dagbesteding gescheiden plaats. Ten tweede zijn de agenda’s van het hoofden-

overleg vaak vol en bestaat het risico dat het bespreken van de resultaten op de locaties maar kort aan

de orde komt. Toch ben ik tevreden als ik terugdenk aan de vorige case. Door de invulling van de vorige

stap hebben leidinggevenden zich de resultaten eigen gemaakt. De directie heeft bedacht op welke
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punten zij zelf kan verbeteren. De hoofden zijn van plan om de resultaten van het onderzoek op de

locaties aan de orde te stellen. Gezamenlijke interpretatie van de resultaten door hoofden en begeleiders

zie ik echter niet gebeuren. Mijn plan is om bij de inrichting van de feedbackproces een aparte stap te

onderscheiden waarin met leidinggevenden de terugkoppeling naar hun eenheden wordt besproken.

Hierdoor krijgt de feitelijke feedback al vroeg expliciet aandacht, waardoor de kans toeneemt dat er in

een organisatie meer wordt bereikt met het onderzoek.

Aangepast plan voor de volgende case
Op basis van de ervaringen uit deze case kom ik tot een aangepast plan voor de inrichting

van de survey-feedback in de volgende case. Dat plan is weer uitgewerkt in een aantal stappen.

Bij elke stap staan aandachtspunten en geef ik een korte toelichting.

1 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het onderzoeksproject en de survey

(a)  met direct ie afstemmen over doel  en aanpak van het  onderzoek,  inclusief  het  plan voor terug-

koppel ing van de resultaten,  (b)  maken plan van aanpak voor onderzoeksproject  en bespreken met 

le idinggevenden en (c)  eventueel  aanpassen van aanpak en planning

De eerste stap blijft gelijk, want afstemmen op deze wijze werkt goed. Bij (a) is het zinvol om

de directie te vragen of de intentie aanwezig is om de resultaten van het onderzoek uitgebreid

te bespreken in de eenheden. Zo mogelijk daarover concrete afspraken maken. Bij (b) kan ik

daar dan op terugkomen. Tevens blijf ik bij (b) proberen om ruimte te krijgen het plan van

aanpak en afname van de vragenlijst echt met de leidinggevenden te bespreken

2 Verspreiden vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ onder alle leidinggevenden en medewerkers

(a)  aanpassen terminologie aan si tuat ie in de organisat ie,  (b)  enthousiasmerende begeleidende brief  van

direct ie,  (c)  persoonl i jke verspreiding van vragenl i jst  door le idinggevenden,  (d)  invul len in werkt i jd 

gedurende een periode van ongeveer twee weken

De tweede stap blijft gelijk, want ik ben tevreden over de wijze van verspreiding. Goed overleg

met leidinggevenden over de verspreiding van de vragenlijst is belangrijk. Verspreiding via

leidinggevenden heeft mijn voorkeur, want zij kunnen de vragenlijst persoonlijk bij medewerkers

introduceren, zij kunnen mensen motiveren de lijst in te vullen en zij zijn eerste aanspreekpunt

voor vragen. Het belang van punt (b) in de eerste stap neemt toe wanneer voor deze wijze

van verspreiden wordt gekozen.

3 Resultaten bespreken met de leidinggevenden en schrijven rapportage

(a)  bespreken resultaten met direct ie en leidinggevenden,  (b)  schri jven rapport  en samenvatt ing van de

resultaten voor medewerkers

De derde stap blijft zo, want het op deze wijze bespreken van de resultaten verloopt goed. Na

(a) en (b) kwam ook nog punt (c): bespreken wijze van terugkoppeling naar eenheden. In dit

aangepaste plan is de voorbereiding van de terugkoppeling naar de eenheden als aparte vierde

stap opgenomen. In het aanvankelijke stappenplan is dat ook het geval. Naar aanleiding van

ervaringen in de vorige case voegde ik de derde en vierde stap samen. Dat is niet handig.

Aparte aandacht voor de voorbereiding van de terugkoppeling naar de eenheden is juist van
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belang om de vijfde stap op een zinvolle wijze in te kunnen vullen.

4 Terugkoppeling naar de eenheden voorbereiden met leidinggevenden

(a)  afstemmen plan voor wijze van terugkoppel ing met direct ie en leidinggevenden,  (b)  in overleg met 

le idinggevenden ui twerken hoe gezamenli jke interpretat ie  plaatsvindt  en hoe plannen voor verbeteringen

worden gemaakt

Het is verstandig bij de planning van het onderzoek al aandacht te besteden aan terug-

koppeling. Als dan reeds afspraken worden gemaakt, kunnen deze een plaats krijgen in het

plan van aanpak. Door eerst resultaten af te wachten, volgt afstemming over terugkoppeling

na de bespreking van die resultaten. Uitwerking van de wijze waarop uitkomsten worden

besproken in de eenheden kan later in overleg met leidinggevenden plaatsvinden. Het kan zijn

dat alle leidinggevenden dat op zelfde wijze doen. Ook is het mogelijk om voor verschillende

aanpakken te kiezen. De samenvatting van de resultaten, het boekje met open vragen en het

onderzoeksrapport kunnen worden gebruikt bij de bespreking in eenheden.

5 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden

(a)  mensen interpreteren gezamenli jk de gegevens,  (b)  plannen maken voor verbeteringen

Deze stap blijft gelijk. Tot nu toe is het niet gelukt om deze te realiseren. Om zicht te krijgen

op vervolgactiviteiten in een organisatie is in ieder geval belangrijk dat ik op de hoogte blijf

van wat er gebeurt na terugkoppeling naar leidinggevenden.

afronding van de samenwerking
In maart bespreek ik de resultaten van het onderzoek met de directie en met de hoofden.

Vervolgens schrijf ik het rapport en de samenvatting voor begeleiders. Het rapport bespreek

ik met de adjunct-directeuren. Tijdens die bespreking kijken wij ook terug op het verloop

van het onderzoek en komen mogelijke vervolgactiviteiten aan de orde. Het onderzoeksproject

eindigt in feite na deze bespreking. Wel staat nog gepland dat de samenvatting wordt verspreid,

dat een artikel in ‘Ons Nieuws’ verschijnt en dat de adjunct-directeuren tijdens het overleg

met hun hoofden ingaan op het onderzoek en vervolgacties. Ik vervul daarbij geen rol, maar

spreek af telefonisch contact te houden om op de hoogte te blijven.

Eind april bel ik op om bij te praten. Ik wil graag weten of er nog reacties zijn gekomen

op het onderzoek, hoe de bespreking in het overleg met de hoofden is verlopen en wat verder

de plannen zijn. Eigenlijk zijn er weinig reacties gekomen. In het overleg met de hoofden is

noch bij Wonen noch bij Dagbesteding tijd geweest om in te gaan op het onderzoek. In het

volgende overleg komt het onderzoek zeker aan de orde. Verder wordt herhaald dat de directie

van plan is om een ronde te maken langs de locaties. De algemeen directeur wil dan ingaan op

de toekomst van de stichting en de adjunct-directeuren op het huidige beleid. Daarnaast heeft

de algemeen directeur het onderzoek besproken met een collega-directeur van een vergelijkbare

stichting in een andere regio. Hij heeft het onderzoek aan hem aanbevolen en het rapport

meegegeven zodat hij een indruk kan krijgen van het resultaat. De collega-directeur zou contact

met mij opnemen. Weer een maand later bel ik opnieuw op. Inmiddels is het onderzoek in

het overleg met de hoofden besproken. De directie heeft daar aangegeven dat het plan is om
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bij de locaties langs te gaan. Bij een paar locaties is dat al gebeurd. Het lukte goed om de ideeën

van de directie te bespreken en om vragen daarover te beantwoorden. Aan de hoofden wordt over-

gelaten of zij zelf nog aandacht willen besteden aan de resultaten van het onderzoek. Het eerdere

plan dat hoofden in hun teamoverleg stil zouden staan bij het onderzoek is dan verlaten.

Naar aanleiding van de telefoongesprekken krijg ik de indruk dat het onderzoek minder vervolg krijgt

dan gepland. De directie is wel begonnen met het verbeteren van de eigen zichtbaarheid. In lijn met de

ontwerpaanpak van de veranderingen gaan de directieleden langs de voorzieningen om hun beleid toe

te lichten. Mijn indruk is dat tijdens dat bezoek het gesprek over vraaggericht werken in de praktijk

niet echt op gang komt. Juist zulke gesprekken tussen hoofden en begeleiders zouden naar mijn idee

vooruitgang opleveren voor werkelijk vraaggericht werken. Mogelijk hebben sommige hoofden zelf het

initiatief genomen om op hun locaties over de resultaten van het onderzoek te praten. Waarschijnlijk

zijn dat dan de hoofden die zelf al bezig waren om vraaggericht werken vorm te geven op hun locatie.

Het lijkt erop dat het onderzoek snel vervaagt na de rapportage. Dat is te begrijpen, want mensen gaan

weer over tot de orde van het drukke gewone dagelijkse werk. Het is daarom belangrijk om de laatste

stap in het onderzoek te verstevigen. Daarvoor ben ik afhankelijk van de organisatie. Ik zag zelf 

interessante mogelijkheden om een slag verder te gaan met de hoofden. Als dat was gelukt had ik ook

meer informatie gehad over wat er op locaties met de resultaten gebeurde. Nu begreep ik uit enkele

telefoontjes dat op sommige locaties geen samenvattingen zijn verspreid of dat dat pas na enkele

weken gebeurde. Waardoor dat precies komt wordt mij niet duidelijk. Uit de gang van zaken leid ik af

dat ik meer aandacht moet besteden aan de laatste stap van het feedbackproces. Lastig is dat ik in een

vroeg stadium van het onderzoek niet kan eisen dat de terugkoppeling op een bepaalde manier verloopt.

Bij de planning van dit onderzoek heb ik wel besproken wat mogelijkheden waren om de resultaten op

locaties te bespreken. De directie gaf toen aan het vervolg nog niet te willen vastleggen en eerst de

resultaten af te wachten. Mijn indruk is dat de directie uiteindelijk redelijk tevreden is over de resultaten

en bedenkt dat een ronde langs de locaties voldoende is om gesignaleerde knelpunten op te lossen.

gesprek over de casebeschrijving
In oktober 2001 voer ik een gesprek met de adjunct-directeur Wonen en de adjunct-directeur

Dagbesteding van Stichting Ons Tweede Thuis. Beiden waren ten tijde van het onderzoek

eveneens adjunct-directeur. Het gesprek begint met de opmerking dat het rapport dat ik

destijds schreef over de stand van zaken in het veranderingsproces bij de stichting onlangs

nog is bekeken. In het kader van het opstellen van het algemene beleidsplan voor de komende

vijf jaar is gekeken welke thema’s uit het rapport aandacht verdienen in de komende periode.

Dat vind ik prettig om te horen, omdat daaruit blijkt dat geruime tijd na het onderzoek de

manier van kijken naar verandering die daarin worden gehanteerd opnieuw relevantie heeft

voor een organisatie. Later in het gesprek blijkt dat het onderzoek ook in andere opzichten

een indruk heeft achtergelaten.

De directeuren geven aan dat de case herkenbaar is en prettig leest. Enkele kleine feitelijke

onjuistheden worden opgemerkt. Bij het lezen viel op dat het enige moeite kostte om in

gedachten terug te gaan in de tijd. Bovendien is er veel gebeurd sinds het onderzoek. Er is
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onder meer geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van leidinggevenden en medewerkers.

Er is verder gewerkt aan coachend leidinggeven, nieuwe medewerkers hebben een cursus

vraaggericht werken gevolgd en ongeveer de helft van de mensen heeft deelgenomen aan

diverse andere trainingen en opleidingen. Daarnaast is veel energie gestoken in de verdere

ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de stichting, mede in het kader van het Model

Kwaliteitssystemen Gezondheidszorg. Inmiddels zijn goede ervaringen opgedaan met project-

matig werken en worden veranderingen vooral op deze manier aangepakt. De groei van de

stichting heeft zich voortgezet. Inmiddels werken er meer dan achthonderd mensen en heeft

de stichting ruim dertig kleinschalige voorzieningen.

Wat verrassend wordt gevonden, is dat ik de verschillen in perspectief van hoofden,

coördinerend begeleiders en begeleiders koppel aan hun positie en rol in de veranderingen

die bij de stichting spelen. Wij bespreken de verschillen tussen hoofden en coördinerend

begeleiders, de twee groepen waar de directeuren het meeste zicht op hebben. Zij menen dat

verschillen in perspectief niet zozeer zijn gekoppeld aan de groep waartoe mensen behoren

als wel aan individuele kenmerken. Mogelijk draagt het directe contact tussen directie,

clustermanagers, locatiehoofden en coördinerend begeleiders ertoe bij dat het vreemd is

voor de directeuren om de individuele leidinggevenden en coördinerend begeleiders als

groep te zien. Tegelijk valt ook op dat de onderlinge verschillen tussen deze groepen kleiner

zijn dan de verschillen tussen deze groepen en de begeleiders.

Het onderzoek heeft ertoe geleid dat de beide directeuren zich bewuster zijn van de wijze

waarop zij sturing geven aan veranderingen. Deze leerervaring is in de loop van de tijd duidelijker

geworden. Daardoor kiezen zij in bepaalde situaties explicieter voor top-down sturing en in

andere situaties zoeken zij juist naar manieren om met meer betrokkenen invulling te geven aan

verandering. Een vraagstuk in dat verband is hoe voor mensen zichtbaar kan worden gemaakt

dat veel beslissingen gebaseerd zijn op input uit de organisatie. Het nieuwe algemene beleidsplan

wordt bijvoorbeeld gezien als een stuk van de directie, terwijl speerpunten in belangrijke mate

zijn bepaald naar aanleiding van een organisatiebrede inventarisatie van ideeën voor de toekomst.

Ook rond het thema cultuur, waarmee de directie aan de slag wil, speelt de vraag hoe daar

gezamenlijk aan kan gaan worden gewerkt. Aan het einde van het gesprek geven de directeuren

aan nieuwsgierig te zijn naar het slot van het boek. Zij zijn benieuwd naar de vergelijking van

de cases en de conclusies, en hopen op basis daarvan nieuwe inzichten op te doen.

terug naar de onderzoeksvragen
Ter afsluiting van deze case bespreek ik de belangrijkste punten die betrekking hebben op de

onderzoeksvragen. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk zijn die vier vragen al uitgebreid

beantwoord. Vergelijking van de cases gebeurt in hoofdstuk 11. Vergelijking van de inrichting

van het feedbackproces krijgt in paragraaf 6.6 reeds aandacht, omdat methode-ontwikkeling

een van de doestellingen van deze studie is. In deze slotparagraaf geef ik aan in hoeverre het

aangepaste stappenplan voor de survey-feedback heeft bijgedragen aan versterking van de

invoering van de veranderingen in deze case.
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Belemmeringen bij de invoering van vraaggericht werken
De belemmeringen bij de invoering van vraaggericht werken hebben betrekking op de aanpak

en inrichting van het veranderingsproces. Onvoldoende informatie, strakke sturing van de

directie en de ervaring dat er te veel in korte tijd moet worden veranderd vormen belangrijke

belemmeringen. Bovendien laten de antwoorden op de open vragen zien dat de praktische

invulling van vraaggericht werken op de locaties van de stichting een vraagstuk vormt.

Het handelen van het middenkader vormt geen belemmerende factor in het veranderings-

proces. De meeste begeleiders oordelen positief over de rol die hoofden spelen bij de invoering

van vraaggericht werken. De handelswijze van de directie vormt wel een belemmering doordat

weinig ruimte wordt geboden aan de begeleiders om zelf na te denken over de invulling van

vraaggericht werken op de locaties.

De belangrijkste bevorderende factoren zijn de verwachting van de uitkomst van het 

veranderingsproces en de steun en inzet van betrokkenen. Vrijwel iedereen staat achter de

omslag naar vraaggericht werken en wil daar een bijdrage aan leveren. De begeleidingsplan-

methodiek ondersteunt de nieuwe manier van werken. Bovendien hebben mensen plezier in

hun werk bij de stichting.

Perspectieven van belanghebbenden
Hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders denken verschillend over de stichting en

over de invoering van vraaggericht werken. De begeleiders oordelen het meest negatief (dan

wel minder positief) over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Deze groep

heeft geen inbreng gehad bij het formuleren van de doelen van de veranderingen en evenmin

bij het bepalen van de wijze van invoering. In dat licht is hun oordeel over de aspecten van

het veranderingsproces begrijpelijk.

Het bespreken van de verschillende perspectieven is onderdeel van de survey-feedback.

De feedback van de uitkomsten beperkt zich tot de directie en de hoofden. In het gesprek

over de uitkomsten en in de schriftelijke rapportage komen de verschillen tussen de groepen

aan de orde, maar zij krijgen geen bijzondere aandacht.

Aanpak en effectiviteit van het veranderingsproces
De voornamelijk ontwerpmatige aanpak van de invoering van vraaggericht werken gaat

samen met een relatief hoge proceseffectiviteit. Bijna zestig procent van de betrokkenen oordeelt

positief over het veranderingsproces. Niettemin blijkt het lastig om vraaggericht werken in

de praktijk vorm te geven. Ondanks de inspanningen van de directie, de hoofden en de coör-

dinerend begeleiders is het voor de mensen op de werkvloer lastig om de vraag van cliënten

centraal te stellen.

De relatief hoge proceseffectiviteit gaat samen met een negatieve beoordeling van het

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

communiceert en op de sturing en begeleiding van de invoering van vraaggericht werken.

De top-down aanpak van de veranderingen laat weinig ruimte voor de inbreng van begeleiders

en er is kritiek op de grote afstand tussen de directie en de locaties.
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Survey-feedback en versterking van de invoering van vraaggericht werken
Door betere uitwerking van de beginstappen lukt het in deze case goed om de directie en de

hoofden eigenaar te maken van de resultaten. Dat wordt vooral bereikt doordat wij gezamenlijk

de beoordeling van alle stellingen uit de vragenlijst en de gecategoriseerde open vragen

bekijken en interpreteren. Door deze invulling van de derde stap wordt een goede basis

gelegd voor verdere verdieping van de uitkomsten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de

schriftelijke rapportage. In deze case komt het niet zover dat hoofden en begeleiders op de

locaties gezamenlijk de resultaten interpreteren en plannen maken voor verbeteracties. In de

uitwerking van de stappen was dat wel opgenomen.

Naar mijn idee is de reden voor het niet zetten van de laatste stap in het feedbackproces

dat een voornamelijk ontwerpmatige aanpak van een veranderingsproces weinig mogelijk-

heden biedt om leidinggevenden en medewerkers van gedachten te laten wisselen over knel-

punten in die aanpak. Een wijziging in de veranderaanpak is nodig om de hoofden en begeleiders

meer gezamenlijk te laten werken aan de invoering van de veranderingen. In deze case vindt

die wijziging niet plaats. De directie houdt vast aan strakke beheersing en controle. Dat wil

niet zeggen dat een ontwerpaanpak van veranderingen niet is te combineren met een survey-

feedback. De survey-feedback had het vertrekpunt kunnen vormen van het loslaten van de

ontwerpaanpak en het meer gezamenlijk werken aan de praktische invulling van vraag-

gerichte zorgverlening.

Versterking van de invoering van vraaggericht middels survey-feedback komt er in deze

case vooral op neer dat de directie en de hoofden inzicht krijgen in problemen die begeleiders

ervaren. Jammer is dat tijdens de bezoeken aan de locaties die volgen op de survey-feedback

de directieleden vooral komen vertellen wat zij belangrijk vinden en niet komen luisteren.

Bovendien stimuleren zij niet dat de hoofden en begeleiders ook zelf aan de slag gaan met de

resultaten.

Uit deze case leid ik af dat een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een survey-feedback

is dat een directie en de leidinggevenden de intentie uitspreken om de resultaten van het

onderzoek uitgebreid te bespreken in afdelingen of teams van de organisatie. Het is nodig om

daar bij het opzetten van het onderzoek over te spreken. Andere voorwaarden voor het slagen

van een survey-feedback zijn: het inrichten van het project in nauw overleg met de leiding-

gevenden, het goed regelen van de afname van de vragenlijst waarbij een hoge respons wordt

nagestreefd en het gezamenlijk interpreteren van de resultaten met leidinggevenden.

Tijdens het gesprek over de casebeschrijving – geruime tijd na afronding van de samen-

werking – blijkt de survey-feedback eraan te hebben bijgedragen dat in het sturen van 

verandering meer weloverwogen keuzes worden gemaakt. De invloed van de survey-feedback

op de organisatie was in eerste instantie beperkt. Geleidelijk is de directie gaan zoeken naar

manieren om mensen meer te betrekken en om duidelijk te maken welke rol verschillende

betrokkenen spelen in het realiseren van veranderingen.
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stichting ottho gerard heldring
jongeren behandelen, maar hoe moet
het met de inrichting?

inleiding
In dit hoofdstuk staan de veranderingen bij Stichting ‘Ottho Gerard Heldring’ centraal.

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

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

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

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

het landelijk inrichtingsbeleid van het ministerie van Justitie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schets van de jeugdinrichting en de 
veranderingen
In Nederland komen jongeren in een jeugdinrichting na een uitspraak van de kinderrechter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerard Heldring het formuleert ‘jongeren te vormen tot een waardig en verantwoordelijk lid

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

inrichtingen komt veelal voort uit ontwikkelingsstoornissen en verwaarloosde opvoeding.

Behandeling van de ontwikkelingsstoornis en verbetering van de opvoedingssituatie zijn

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

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

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

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

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

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

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

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

stoornissen goed te kunnen behandelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het ‘product’ dat de jeugdinrichting wil leveren is een goede terugkeer van de jongeren in

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

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

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

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

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

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

vinden van woning en werk.

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

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

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

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

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

De school heeft bijvoorbeeld een eigen directie en is daarom niet opgenomen.

Figuur 7.1  Organigram van Stichting Ottho Gerard Heldring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mate ontlast van haar dubbelfunctie.

Binnen de jeugdinrichting spelen diverse veranderingen. De veranderingen kennen externe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moeilijk maakt om beleid op lange termijn vorm te geven. Halverwege de jaren negentig lijkt

het tij te keren.

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

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

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

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

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

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

organisatie. Deze onderwerpen worden hieronder achtereenvolgens toegelicht om aan te

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

algemeen betreft het complexe vraagstukken en veranderingen waarmee de stichting langere

tijd bezig is of die doorlopen in de toekomst.

Bij de thema’s strategie, structuur en cultuur gaat het om de vraag waar de stichting zich

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

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

de behandelmethodieken en –trajecten nog aansluiten bij de problematiek van de jongeren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die kan niet worden gegeven.

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

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

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

beschouwd. Het management vervult een voorbeeldfunctie in de cultuurverandering en

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

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

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

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

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

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

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

Middels een meerjarenplan wordt structureel vormgegeven aan de opleiding en bijscholing

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

training en orthopsychiatrische scholing. Voor leidinggevenden wordt gewerkt aan een

management development programma. Sturen en begeleiden van veranderingen is daarin

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

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

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

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

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

Opleidingskosten en tijdsinvesteringen moeten geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd,

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

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

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

gekwalificeerd nieuw personeel. Capaciteitsuitbreiding is mede nodig vanwege de sectorbrede

invoering van een standaardgroepsgrootte van tien jongeren per leefgroep en vanwege

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gelegen scholen. De combinatie van internaat en ‘eigen’ school maakt dat meer zicht kan

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

De voorgenomen veranderingen en verbeteringen worden geleidelijk ingevoerd in de

bestaande organisatie. De waarnemend directeur houdt de grote lijn in de gaten en stuurt 

Figuur 7.2  De veranderingen bij Stichting Ottho Gerard Heldring
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samen met het managementteam de veranderingen aan. De thematiek en de kaders voor de

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

sluit aan op voorgaande jaren en loopt door in volgende jaren. De thema’s, actiepunten en

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

managementteam overleggen vervolgens met hun unitleiders over de concrete uitwerking

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

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

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

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

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

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

rapporteert aan het einde van het jaar.

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

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

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

en verbetering van de jeugdinrichting.

contact met de jeugdinrichting en plan voor
samenwerking
In juli 1998 vindt een kennismakingsgesprek plaats met de waarnemend directeur van

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

management van veranderingsprocessen. Tijdens die cursus komt het onderzoeksproject aan

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

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

brochure ‘Effectief veranderen’ en ik maak een afspraak om nader kennis te maken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeft.

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

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

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

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

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

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

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

de vraag of wij ons op een specifiek thema moeten richten of op een aantal thema’s en om

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

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

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

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

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

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

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

ontwikkeling van personeel, om verbetering van communicatie, om verbetering van afstemming

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dat ingevulde lijsten naar de universiteit worden verstuurd.

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

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

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

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

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

inrichting blijft buiten beschouwing. Over de terugkoppeling van de resultaten spreken wij

af dat deze plaatsvindt in fasen. Na analyse van de resultaten bespreek ik deze eerst met het

186



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

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

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

van de resultaten. Mijn rol in het project is dat ik het onderzoek uitvoer, dat ik de resultaten

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

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

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

over samenwerking staan in een contract.

Het eerste contact met de inrichting verloopt soepel. In een tweetal gesprekken met de waarnemend

directeur en met een lid van het managementteam bespreek ik de situatie in de organisatie en bepalen

wij samen invulling van het onderzoek. Wederzijdse wensen en verwachtingen worden duidelijk en ik

bemerk dat de waarnemend directeur en de unitleider Behandeling het onderzoek steunen. 

De afspraak is dat het onderzoek zich richt op de lopende veranderingen bij de jeugdinrichting en niet op

de voorbereiding van een mogelijke fusie of de mening van medewerkers over die fusie. De resultaten

van het onderzoek zullen een beeld geven van de stand van zaken bij de stichting dat uiteraard wel

relevant is in het kader van een fusie. Dat beeld geeft immers aan hoe de inrichting ervoor staat. 

Het kan goed zijn dat de uitkomsten aangeven dat er problemen bij Stichting Ottho Gerard Heldring

bestaan die aandacht behoeven wanneer de twee inrichtingen samengaan. Tijdens het eerste contact

kan ik nog niet bepalen wat de kern is van de veranderingen die bij de jeugdinrichting spelen. 

Op diverse gebieden wordt gestreefd naar verbetering en zijn ontwikkelingen gaande. De meeste 
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Maand Fase in het onderzoek Activiteiten

Juli/oktober Eerste contact Gesprek met de waarnemend directeur
Maken plan van aanpak voor onderzoeksproject
Gesprek met de waarnemend directeur en de unitleider Behandeling
Persoonlijke introductie onderzoek bij managementteam en bij unitleiders
Voorbereiden afname vragenlijst
Informeren organisatie over onderzoeksproject

Oktober Oriëntering Gesprekken met waarnemend directeur, unitleider Behandeling, 
hoofd Economische en Administratieve Dienst, hoofd woonafdeling 
Arenhorst, unitleider, pedagogisch medewerker en creatief therapeut
Aanpassen vragenlijst
Documentenstudie

November Afname vragenlijst en Verspreiden vragenlijst door leidinggevenden
analyse resultaten Herinneren aan deadline

Analyse resultaten

December/januari Terugkoppeling Bespreking resultaten met managementteam en unitleiders 
Schrijven rapport
Bespreken rapport met waarnemend directeur en unitleider Behandeling
Samenvatting voor medewerkers
Bepalen vervolgactiviteiten

Februari Afronding Gesprek met waarnemend directeur

Tabel 7.1  Kalender met onderzoeksactiviteiten



veranderingen zijn met elkaar verbonden. Om meer helderheid te krijgen besluit ik tijdens de oriënterende

gesprekken mensen te vragen wat zij als belangrijkste veranderingen zien.

Het kost weinig moeite om kennis te maken met de andere leden van het management

team en met de unitleiders. In de vorige twee cases was dat lastig. De voornaamste reden dat ik nu

wel het onderzoek persoonlijk kan introduceren bij alle leidinggevenden is dat ik gewoon in de planning

heb opgenomen dat dat een onderdeel is van het onderzoek. Daarnaast speelt mee dat er meer tijd

beschikbaar was voor een rustige start van het project. Met het managementteam bespreek ik het plan

van aanpak aan het einde van een wekelijkse vergadering. Ik stel mijzelf voor, licht het project kort toe

en vraag om reacties op het plan. Het managementteam heeft al over het onderzoek gesproken na mijn

eerste gesprek met de waarnemend directeur. Het plan is daardoor snel besproken. Het management-

team steunt het doel van het onderzoek en de aanpak. Ook hebben wij het kort over de introductie voor

de unitleiders. Die vindt dezelfde middag plaats. De unitleiders vinden het onderzoek eveneens zinnig.

Wij staan wat langer stil bij de afname van de vragenlijst, omdat ik de unitleiders vraag om de lijsten

te verspreiden en in te nemen. Ik zeg toe dat ik een korte checklist zal bijvoegen als de setjes vragen-

lijsten gereed zijn. In paragraaf 7.6 ga ik uitgebreider in op de inrichting van de survey-feedback bij

Stichting Ottho Gerard Heldring.

nadere oriëntatie op de jeugdinrichting en de
veranderingen
In oktober voer ik gesprekken met de waarnemend directeur, de unitleider Behandeling, het hoofd

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

een unitleider, een pedagogisch medewerker en een creatief therapeut. De gesprekken dienen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De jeugdinrichtingen worden gefinancierd per geplaatste jongere. Meer plaatsen betekent

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

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

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

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

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

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

voor de behandelmogelijkheden en het interne functioneren van Stichting Ottho Gerard

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

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

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

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

activiteiten vorm te geven en aan te sturen.

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

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

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

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

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

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

orthopedagogen, therapeuten, maatschappelijk werkers, unitleiders, pedagogisch medewerkers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en andere problemen met jongeren in de leefeenheden.

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

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

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

dat zij daar samen met de unitleiders invulling aan geven. De directeur moet de grote lijn en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onduidelijkheden op te lossen en de negatieve stemming te verbeteren.

De onderlinge verhoudingen binnen Stichting Ottho Gerard Heldring zijn gespannen.

Leden van het managementteam geven aan dat belangentegenstellingen en verschillen tussen

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

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

belangrijke reden genoemd. Overleg verloopt soms grillig en in een geladen sfeer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elkaar meer aanspreken, verantwoordelijkheden nemen en onderling afstemmen in plaats

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

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

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

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

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

personeel, ziekte en functiewisselingen.

De huidige cultuur wordt getypeerd met termen als klaagcultuur, negatieve stemming, in

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

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

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

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

worden lastiger, maar er gaat ook heel veel goed. Het lijkt alsof daarvoor geen aandacht is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weer leuk worden om bij de inrichting te werken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Net als in de vorige case voer ik gesprekken met verschillende betrokkenen. Ik spreek relatief veel

leden van het managementteam. Dat is een bewuste keuze, omdat ik een beter beeld wilde krijgen

over de veranderingen die spelen. Mijn verwachting was dat de leden van het managementteam mij

meer over de huidige situatie en de veranderingen zouden kunnen vertellen, omdat zij het beleid van de

inrichting vormgeven en mede uitvoeren. Nadeel is dat ik minder verschillende indrukken krijg van de

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

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

gesprek met de unitleider Behandeling ook in te gaan op de visie van de ondernemingsraad op de situatie

bij de inrichting. Door tijdgebrek gebeurt dat niet. Achteraf vind ik dat ik een extra afspraak had moeten

maken om alsnog met iemand van de ondernemingsraad te spreken. In ieder geval verwacht ik met de
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vragenlijst een meer representatief beeld van de situatie te verkrijgen doordat daarmee alle betrokkenen

de gelegenheid krijgen om hun mening te geven. Echter, de vragenlijst biedt niet de mogelijkheid om

na te gaan hoe de ondernemingsraad tegenover het onderzoek staat of hoe de raad over de problemen

binnen de inrichting denkt.

Wat mij opvalt als ik de gesprekken vergelijk is dat er een grote overeenkomst bestaat in de thema’s

die worden genoemd. Er spelen veel veranderingen tegelijk. De meeste mensen ervaren weinig

samenhang in de verschillende veranderingen. Wel geeft vrijwel iedereen aan dat het streven is om de

negatieve situatie te keren. Er moet veel gebeuren om een positieve omslag te realiseren. Mijn indruk

is dat er geen helder plan is om tot verandering en verbetering te komen. Leidinggevenden weten wel

wat er moet veranderen, maar hoe die veranderingen aangepakt worden is niet helder. Medewerkers

hebben vooral het gevoel dat zij de ene na de andere verandering over zich heen gestort krijgen. De doelen

of achtergronden ervan kennen zij nauwelijks. Na deze gesprekken, die elk ongeveer een half uur langer

duurden dan in de vorige case, ben ik bezorgd over de uitkomsten van de vragenlijst. Het toekomst-

beeld dat mensen nastreven is positief, maar de beschrijvingen van de huidige situatie zijn dat niet.

Ik spreek mijn bezorgdheid over de uitkomsten van het onderzoek niet uit. Ik houd mijzelf voor dat dat is

omdat de gesprekken een vertrouwelijke status hebben en omdat ik slechts een selectie van mensen

spreek. Voor een deel is dat zo. De vragenlijst is in dit onderzoek immers het belangrijkste middel om

informatie te verzamelen. Echter, de manier waarop ik naar mijn eigen rol in het onderzoek kijk, speelt

ook mee in het zwijgen over mijn bezorgdheid. Ik ben nog vooral een afstandelijke observator die een

min of meer objectief beeld wil teruggeven van de situatie bij de inrichting. Het uitwisselen van

indrukken opgedaan tijdens gesprekken met niet willekeurig gekozen personen en het laten merken

van mijn eigen betrokkenheid of onrustige gevoel vind ik niet passen bij die rol. Achteraf denk ik dat het

bespreken daarvan, bijvoorbeeld met de waarnemend directeur, het onderzoek had kunnen versterken.

Door bijvoorbeeld samen te kijken naar het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt en stil te

staan bij de vraag wat dat voor de rest van het onderzoek betekent, kunnen de stappen van het survey-

feedbackproces beter worden ingevuld dan nu gebeurt (zie § 7.6). Misschien zie ik het aan de orde stellen

van problemen te veel als een vorm van kritiek op het management. Ook zou het helpen om zekerder

te zijn over mijn eigen vaardigheden in het bespreken van lastige onderwerpen met leidinggevenden.

de stand van zaken bij stichting ottho gerard
heldring
In deze paragraaf ga ik eerst in op de resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting

Ottho Gerard Heldring’. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen uit de

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

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

de manier waarop de veranderingen bij de jeugdinrichting worden aangepakt.

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

komen aan de orde in de volgende paragraaf. Ik noem hier vast dat vijftig procent van de vragen-

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

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

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

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

behandelplannen vormen het belangrijkste ‘technische’ hulpmiddel voor uitvoering van het

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

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

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

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

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

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

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

is opgenomen omdat het managementteam hard werkt aan verbetering van communicatie

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

de negatieve stemming te keren.

Oordelen over stellingen in de vragenlijst
De oordelen van het managementteam, de unitleiders en de medewerkers over de stellingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruim vijftig procent van de mensen heeft geen helder beeld van de doelen en strategie van

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

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

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

vijfenzestig procent negatief over de onderlinge verhoudingen binnen de inrichting.

Alle acht aspecten die betrekking hebben op de veranderingen bij de jeugdinrichting worden

negatief beoordeeld door tenminste vijftig procent van de mensen. Over vier van deze aspecten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hoe mensen de veranderingen beleven worden door meer dan vijftig procent positief beoordeeld.
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Figuur 7.3  Oordelen over Stichting Ottho Gerard Heldring en de veranderingen

N.B. De grijstinten geven de erg negatieve, negatieve, positieve en erg positieve oordelen weer. Door

deze weergave is bijvoorbeeld te zien dat het percentage erg negatieve en negatieve oordelen gelijk

is voor het aspect spanningen. In de bespreking van de resultaten zet ik de negatieve oordelen 

gezamenlijk af tegen de positieve.

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

Vijfenvijftig procent steunt de veranderingen en wil zich ervoor inzetten.

Antwoorden op de open vragen
De vier open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag

‘Wat maakt het volgens u moeilijk om veranderingen bij Stichting Ottho Gerard Heldring te

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

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

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

waarden voor goede communicatie binnen Stichting Ottho Gerard Heldring?’ worden in

totaal 124 antwoorden gegeven. Bij de vraag ‘Wat is sterk aan Stichting Ottho Gerard

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

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

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

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

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

zijn niet vermeld.

Tabel 7.2  Belemmerende factoren bij het realiseren van veranderingen bij Stichting Ottho Gerard Heldring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het oude.

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

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

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

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

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

wisselingen en burnout ingedeeld bij deze categorie.

Vijftien procent van de antwoorden gaat over slechte sturing en begeleiding van de 

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

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

organisatie genoemd als belemmering. Andere opmerkingen hebben betrekking op verharding
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% van de 
Belemmerende factor Voorbeelden antwoorden

Slechte communicatie Slechte communicatie tussen de afdelingen (en ook de school) 22%
Te weinig verbale communicatie tussen management, unitleiding en medewerkers
Onduidelijkheid over het doel, de inhoud van de veranderingen en over de hoeveelheid

Gebrek aan draagvlak Ontbreken van organisatiebrede steun voor verandering 22%
Tegenstrijdige belangen waardoor verzet en weerstand ontstaat
Veranderingsmoeheid na vele jaren voortdurend veranderen

Werkdruk en tekort Werkdruk door grootte van de groep en weinig personeel 21%
aan personeel Te veel werkzaamheden zonder voldoende beschikbare tijd

Hoog ziekteverzuim en personeelstekort

Slechte sturing Onenigheid binnen het management 15%
en begeleiding Medewerkers krijgen veranderingen opgedrongen zonder achtergrond

Beleid wordt bedacht in een ivoren toren

Te veel veranderingen Veranderingsmoeheid door te veel en te snel veranderen 11%
tegelijk Alles gaat te snel wat wijst op weinig voeling met de werkvloer

Te veel veranderingen en zonder tot rust te komen



van het beleid en beleid dat niet aansluit bij wat er op de werkvloer speelt. Ten slotte noemen

mensen hiërarchische en top-down sturing als belemmering.

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

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

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

worden onrust en veranderingsmoeheid genoemd.

Tabel 7.3  Succesvoorwaarden voor verandering bij Stichting Ottho Gerard Heldring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gaan, vertrouwen scheppen in de toekomst en mensen enthousiast maken voor verandering.
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% van de
Succesvoorwaarde Voorbeelden antwoorden

Draagvlak creëren Vergroten van draagkracht voor veranderingen bij medewerkers 39%
Mensen meer betrekken en daarmee gebruik maken van aanwezige kwaliteiten
Mensen het gevoel geven dat ze mee mogen praten en dat naar hen wordt geluisterd

Betere communicatie Iedereen goed inlichten over wat er gaat gebeuren, hoe en wanneer 35%
Medewerkers blijven informeren over doel en noodzaak van veranderingen
Snellere en duidelijkere communicatie tussen de verschillende niveaus

Betere sturing en Een positieve en stimulerende benadering van veranderingen door het management 19%
begeleiding Na het opstarten van veranderingen ook blijven sturen

Het managementteam moet kritiek niet als negatief opvatten maar als constructief



Een ander deel bevat kritiek op personen die nu de veranderingen aansturen. Als succes-

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

leiding en een frisse wind door de leidinggevende functies.

Tabel 7.4  Voorwaarden voor goede communicatie bij Stichting Ottho Gerard Heldring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de stem van medewerkers tijdens vergaderingen.

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

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

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

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

nemen van wantrouwen zijn eveneens ingedeeld bij deze categorie.

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

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

vergaderen en overleggen met de gehele eenheid. Ook antwoorden die gaan over dezelfde
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Voorwaarde voor % van de 
goede communicatie Voorbeelden antwoorden

Duidelijkheid Duidelijke communicatielijnen 27%
Communicatie op de juiste plekken en tijden met de juiste personen
Voldoende en duidelijke informatie

Naar elkaar luisteren Naar elkaar luisteren en interesse tonen in elkaar 26%
Goed luisteren naar wat er echt gezegd en bedoeld wordt
Informatie goed doorgeven van boven naar beneden en andersom

Openheid Open communicatie tussen en binnen de afdelingen 21%
Vertrouwen en een gevoel van veiligheid
Openheid tussen management, unitleiders en medewerkers

Gezamenlijkheid nastreven Wil tot samenwerking, samen willen veranderen 17%
Algemeen belang voorop stellen in plaats van belang van bepaalde personen
Overleg met het gehele team



doelen nastreven, het algemeen belang voorop stellen en belangen van afdelingen bijeen

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

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

cipatiemogelijkheden en minder onderscheid tussen afdelingen.

Tabel 7.5  Sterke punten van Stichting Ottho Gerard Heldring

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

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

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

bij de inrichting toch door te gaan, te overleven en te blijven veranderen. ‘Ondanks’ komt in veel

antwoorden voor, net als ‘crisis’. Bij doorzettingsvermogen zijn ook antwoorden ingedeeld

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

om aan de toekomst van de jeugdinrichting te werken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voor problemen en om de bereidheid tot verandering.

Perspectieven van managementteam, unitleiders en medewerkers
De driedeling ‘strategen, invoerders en ontvangers’ gebruik ik om belanghebbenden te

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

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

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

beleid en het beleid van Justitie uit te voeren. Tevens bekijken de leden van het management-
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Sterk punt van de % van de 
stichting Voorbeelden antwoorden

Doorzettingsvermogen Inzet van mensen voor het werk, ondanks de beperkingen van de sector 42%
We houden het hoofd altijd boven water
Het kunnen omgaan met crisissituaties

Visie en wijze De basis, het staan achter de trajectgedachte 34%
van behandeling Aanbod van verschillende behandelingsvormen

Nauwkeurig uitgestippelde plannen voor de jongeren

Flexibiliteit en creativiteit De flexibiliteit om in te spelen op ad hoc ontwikkelingen 14%
Creativiteit in het vinden van oplossingen
Denkkracht en inzet van medewerkers



team wat de consequenties zijn van het beleid voor hun eigen afdeling of dienst. Als hoofd

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

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

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

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

Medewerkers denken mee over verbeteringen en veranderingen, bijvoorbeeld wanneer daar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unitleiders en medewerkers vijftig procent. Rond de zeventig procent van de leden van het

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

vijfenzestig procent van de unitleiders daar negatief over oordeelt. Alle leden van het

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

positieve score op dit aspect vijfenvijftig procent. Vijfenzestig procent van de unitleiders 

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

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

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

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

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

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

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

team vindt de informatievoorziening over de veranderingen onvoldoende. Voor unitleiders

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

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

driekwart van de unitleiders en medewerkers daar negatief over oordeelt. Vijfenzestig

199



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

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

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

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

aspect.

Interpretatie van de resultaten
In dit gedeelte interpreteer ik de meest opvallende resultaten en probeer ik een samenhangend

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

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

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

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

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

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

resultaten in het licht van de aanpak van verbeteringen en veranderingen bij Stichting Ottho
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Management- Unitleiders Medewerkers Grootste verschil
team

negatief positief negatief positief negatief positief

Stichting

Doelen en strategie 0% 100% 90% 10% 50% 50% 90%

Structuur 50% 50% 75% 25% 75% 25% 25%

Cultuur en leidinggeven 0% 100% 50% 50% 50% 50% 50%

Technologie 25% 75% 65% 35% 35% 65% 40%

Werk 0% 100% 65% 35% 45% 55% 65%

Verhoudingen 15% 85% 75% 25% 65% 35% 60%

Veranderingen

Doelen en aanpak 65% 35% 90% 10% 80% 20% 25%

Technologie 15% 85% 50% 50% 60% 40% 45%

Spanningen 100% 0% 90% 10% 80% 20% 20%

Tijdsverloop 100% 0% 100% 0% 90% 10% 10%

Informatievoorziening 50% 50% 75% 25% 85% 15% 35%

Creëren betrokkenheid 15% 85% 75% 25% 75% 25% 60%

Rol verandermanagers 35% 65% 100% 0% 60% 40% 65%

Rol leidinggevenden 35% 65% 40% 60% 50% 50% 15%

Verwachting uitkomst 0% 100% 25% 75% 35% 65% 35%

Steun en inzet 35% 65% 25% 75% 45% 55% 20%

Tabel 7.6  Positieve en negatieve oordelen uitgesplitst naar managementteam, unitleiders en medewerkers

N.B. Donkergrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest negatief oordeelt over een

aspect. Lichtgrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest positief oordeelt over een

aspect. Wanneer het grootste verschil 25% of meer bedraagt, is dat zwart gemaakt.



Gerard Heldring. Het contrasteren van de resultaten van deze case met de resultaten van

andere cases gebeurt in hoofdstuk 11.

Wat gaat goed?

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

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

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

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

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

duidelijk wat er goed gaat bij Stichting Ottho Gerard Heldring.

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

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

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

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

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

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

verleden en steeds lastiger wordende ‘klanten’ geven mensen het niet op. Een ander sterk

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

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

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

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

dan de helft zich wil inzetten. Vijfenvijftig procent bij het aspect steun en inzet is relatief weinig,

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

begrijpelijk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belangrijke rol in Nederland te gaan spelen.
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Wat is lastig?

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

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

Hieronder bespreek ik drie thema’s die naar mijn idee de kern raken de problemen bij het

realiseren van de verbeteringen en veranderingen.

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

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

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

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

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

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

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

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

moeilijk maakt komen deze onderwerpen terug in de categorieën ‘slechte communicatie’ en

‘sturing en begeleiding’. Tachtig procent van de mensen oordeelt negatief over de informatie-

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

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

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

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

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

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

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

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

binnen en tussen afdelingen. Het managementteam lijkt weinig verandering in deze situatie

te kunnen brengen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werken aan verbeteringen en veranderingen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gezamenlijk beeld van de veranderingen en de aanpak bestaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan te pakken.

Deze resultaten overziend lijkt mij een belangrijke vraag voor de leden van het management-

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

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

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

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

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

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

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

manier meer mensen kunnen worden betrokken bij de veranderingen.

Perspectieven van managementteam, unitleiders en medewerkers

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

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

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

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

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

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

invoeren en realiseren die zij niet begrijpen en waar zij weinig voeling mee hebben.

Op de zes aspecten die betrekking hebben op Stichting Ottho Gerard Heldring als organisatie

zijn de grootste verschillen telkens vijfentwintig procent of meer. De meeste verschillen zijn

beduidend groter. Naar mijn idee zijn deze verschillen als volgt te begrijpen. Alle leden van

het managementteam hebben een helder beeld van de doelen en strategie van de stichting.

Bij medewerkers is dat de helft. Vrijwel alle unitleiders geven aan dat de doelen en strategie

onduidelijk zijn. Mogelijk volgt dat uit het feit dat zij weten dat in het jaarplan herbezinning

als onderwerp is genoemd, maar dat dat daarna niet verder is uitgewerkt. Daardoor kan

onzekerheid ontstaan over bijvoorbeeld de vraag hoe behandeling in de toekomst eruit gaat

zien en welke mogelijkheden blijven bestaan. Mogelijk heeft het managementteam daar al

wel een beeld van. Het aspect structuur is voor iedereen een punt van zorg, maar minder

voor het managementteam dat meer zicht heeft op de achtergronden van regels, procedures

en besluiten. Met de cultuur en het leidinggeven gaat het volgens het managementteam goed,

maar volgens de helft unitleiding en medewerkers niet. Mogelijk volgt de positieve score van het

managementteam uit een vergelijking met de situatie in het verleden. Dan is een verbetering

zichtbaar. Unitleiders en medewerkers kijken misschien vooral naar de huidige situatie en

zijn daardoor negatiever. Het managementteam en de medewerkers zijn redelijk positief over

behandelplannen. Het managementteam is dat vanuit een beleidsoogpunt en ziet de behandel-

plannen als belangrijk middel om de behandeling van jongeren te structureren. Medewerkers

bezien de plannen vanuit een gebruikersoogpunt en geven aan dat de behandelplannen

bruikbaar zijn in de uitvoering van hun werk. De unitleiders zijn verantwoordelijk voor de

kwaliteit en uitvoering van de behandelplannen en zij zien daar problemen. Door de hoge

werkdruk en door onvoldoende afstemming met verschillende disciplines gaat onvoldoende

aandacht uit naar de kwaliteit en uitvoering van de behandelplannen. Over het werk zijn alle leden

van het managementteam tevreden. De unitleiding ervaart in de huidige situatie de grootste

problemen rond het werk. Voor medewerkers zijn die problemen minder groot. De positieve

boordeling van de onderlinge verhoudingen door het managementteam verbaast mij enigszins.

De resultaten geven aan dat mensen erg zijn gericht op hun eigen belang en op het belang

van hun afdelingen. Ook in gesprekken met leden van het managementteam werd dat aan-

gegeven. Mogelijk dat de positieve score ook hier is ontstaan door vergelijking met de slechtere

situatie in het verleden.

Bij zes van de tien aspecten die betrekking hebben op de veranderingen bij de jeugd-

inrichting zijn de grootste verschillen tenminste vijfentwintig procent. Vier van die zes verschillen

zijn beduidend groter. De doelen en aanpak van de veranderingen zijn voor vrijwel alle unit-

leiders en medewerkers onduidelijk. Het managementteam scoort iets minder laag op dit

aspect, maar een negatief oordeel door vijfenzestig procent van het managementteam betekent

dat vier van de zes leden van het managementteam geen helder beeld hebben van de doelen

en aanpak van de veranderingen. De twee leden van het managementteam die dat wel hebben

zijn onder andere bezig met het verbeteren van de communicatie. Dit is een verontrustende

bevinding en naar mijn idee raakt deze aan de kern van de problemen bij de jeugdinrichting.

Eenvoudig gezegd betekent dit resultaat dat vrijwel niemand weet wat de bedoeling is van de

veranderingen, medewerkers niet, unitleiders niet en ook de meeste leden van het management-
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team niet. Het verschil in scores is te verklaren als een positieve beoordeling van de eigen

inzet door twee leden van het managementteam, maar het verschil is niet groot genoeg om

te spreken van een voorsprong van het managementteam. Werken met computers wordt het

meest positief beoordeeld door het managementteam, terwijl ongeveer de helft van de unit-

leiders en medewerkers daar negatief over oordeelt. Het verschil heeft waarschijnlijk te maken

met het soort werk dat op de computer wordt gedaan en met het feit dat het management-

team al langer op computers werkt dan de unitleiders en de medewerkers. De helft van het

managementteam is positief over de informatievoorziening over de veranderingen.

Unitleiders en medewerkers zijn overwegend negatief. Het managementteam beoordeelt zijn

eigen informatievoorziening en is daardoor positiever dan de unitleiders en de medewerkers.

Tegelijk heeft het managementteam ook kritiek op de eigen informatievoorziening. Mede

daarom is het verbeteren van de communicatie een aandachtspunt. Bijna het hele management-

team is positief over het creëren van betrokkenheid, terwijl driekwart van de unitleiders en de

medewerkers hier negatief over is. Naar mijn idee geeft dat aan dat het managementteam zijn

eigen aanpak steunt en vindt dat er voldoende ruimte is voor de unitleiding en de medewerkers.

Die mening wordt door anderen in de inrichting niet gedeeld. De beoordeling van de rol van

het managementteam in de veranderingen laat zien dat alle unitleiders en zestig procent van

de medewerkers kritiek hebben op de rol van de verandermanagers. Twee van de zes leden

van het managementteam zijn negatief over dit aspect. Waarschijnlijk betreft het hier kritiek

op collega’s. Naar mijn idee is het meest zorgwekkend dat alle unitleiders het opereren van

het managementteam afkeuren. Kijkend naar de inhoud van de stellingen bij dit aspect betekent

dit resultaat dat de unitleiders geen vertrouwen in het managementteam hebben, dat zij de

sturing en begeleiding van de veranderingen slecht vinden, dat zij het managementteam niet

geschikt achten voor hun taken en dat zij vinden dat het team slecht communiceert over de

veranderingen. Het laatste aspect waarop de beoordelingen van de drie groepen verschillen

is de verwachting van de uitkomst van de veranderingen. Het hele managementteam is daar

positief over. De unitleiders en de medewerkers zijn dat minder positief, maar de score op dit

aspect is voor beide groepen rond de zeventig procent. Dat betekent dat er volgens het hele

managementteam uitzicht is op verbetering. Veel unitleiders en medewerkers vinden dat ook.

Voor twaalf van de veertien aspecten verschillen de beoordelingen van het management-

team, de unitleiders en de medewerkers. In de meeste gevallen zijn die verschillen behoorlijk.

De verschillen houden verband met de rol en positie van de groepen in het veranderings-

proces. Naar mijn idee zijn de beoordelingen van twee aspecten het belangrijkst. Daarbij gaat

het om het perspectief van het managementteam en van de unitleiders. Hun perspectieven

zijn niet zichtbaar in algemene beeld dat door verschil in aantal vooral weergeeft hoe mede-

werkers kijken. De uitsplitsing van de resultaten laat zien dat vier van de zes leden van het

managementteam en vrijwel alle unitleiders geen helder beeld hebben van de doelen en

aanpak van de veranderingen. Bovendien oordelen alle unitleiders negatief over de rol van

het managementteam in de veranderingen. Daarmee uiten zij sterke kritiek op de top van de

organisatie die veranderingen stuurt en begeleidt. Een belangrijke opgave lijkt mij daarom

het verbeteren van de verhouding tussen het managementteam en de unitleiders.
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De gevolgde aanpak bij de invoering van de veranderingen

De aanpak van de veranderingen karakteriseer ik volgens kenmerken van de ontwerpbenadering

en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen toegelicht en globaal

uitgewerkt in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of de verschillende kenmerken

zijn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens een ontwikkelbenadering. Daarna

licht ik toe waarom ik voor Stichting Ottho Gerard Heldring tot een bepaalde karakterisering

kom en bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering van de aanpak

is gebaseerd op schriftelijke informatie over de veranderingen en informatie uit de gesprekken.

De effectiviteit van de aanpak bepaal ik aan de hand van de oordelen over het veranderings-

proces.

Het managementteam ziet Stichting Ottho Gerard Heldring vooral als een bron van

tekortkomingen. De problemen zijn bekend en door het managementteam geïnventariseerd.

In het jaarplan is uitgewerkt wat de belangrijkste problemen zijn en welke acties nodig zijn

om deze problemen op te lossen. Hoewel niet is gedefinieerd wie deze acties onderneemt en

op welk tijdstip dat gebeurt, is duidelijk de kennis en ervaring van personeel daarvoor van

ondergeschikt belang zijn. Het merendeel van de actiepunten is gericht op de leden van

managementteam, die eventueel samen met hun unitleiders aan de slag kunnen met het realiseren
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Kenmerk Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

Visie op organisaties Bron van tekortkomingen Bron van kennis, inzicht en ervaring

Idee over problemen Bekend en moeten worden opgelost Eerst nadere verkenning nodig

Einddoel Concreet en bekend, blauwdruk Abstract, open aanpak
Stabiele eindsituatie Voortdurende ontwikkeling

Methode en werkwijze Standaard en algemeen Sterk afhankelijk van verloop proces

Besturing Initiatief, coördinatie en controle vanuit Initiatief varieert, coördinatie en controle vinden 
topmanagement plaats in overleg

Vormgeving verandering Projectorganisatie, vormgeving toegewezen Bestaande organisatie, gezamenlijk vormgeven 
aan specifieke personen aan de ontwikkeling

Basis voor besluiten Rationele argumenten, technische en Politieke haalbaarheid, acceptatie van
bedrijfseconomische feiten verschillende betrokken partijen

Conflicten Weinig plaats voor en worden genegeerd Door overleg en onderhandeling wordt naar 
gemeenschappelijke doelen gestreefd

Wijze van invoering Snel veranderen Stap voor stap veranderen
Scheiding tussen ontwerp en invoering Geleidelijke overgang tussen fasen
Strakke normen en planning Ruimte voor bijsturing

Participatie Lastig door nadruk op herontwerp organisatie Mogelijk door nadruk op geleidelijk ontwikkelen
topmanagement heeft centrale rol gedurende Verschillende betrokken partijen krijgen
hele proces verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in proces

Adviseur Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerp organisatie eigen kennis gebruiken

Tabel 7.7  De aanpak van veranderingen bij Stichting Ottho Gerard Heldring



van verbeteringen en veranderingen. Toch neem ik bij het kenmerk ‘visie op organisaties’ een

middenpositie in. Ik zou de leden van het managementteam onrecht doen door de indruk te

wekken dat zij geen waardering hebben voor de kennis en ervaring van de unitleiders en

medewerkers die bij de inrichting werken. Zij hebben ook niet het idee dat veranderingen

kunnen worden gerealiseerd zonder die kennis en ervaring. Overigens is opleiding en scholing

wel nodig, om de kennis van mensen op peil te houden. Daarbij slaat het managementteam

zichzelf niet over. Het einddoel van de veranderingen is betrekkelijk abstract en open.

Thema’s zijn gedefinieerd net als bijbehorende doelstellingen. Echter, deze doelstellingen zijn

niet concreet. Vergroten van de kwaliteit van personeel is bijvoorbeeld een doelstelling, maar er

is niet helder uitgewerkt hoe aan opleiding van medewerkers of de kwaliteiten van leiding-

gevenden wordt gewerkt. Wel is aangegeven dat verbetering ten opzichte van de huidige situatie

nodig is. Een redelijk stabiele eindsituatie maakt deel uit van het toekomstbeeld, hoewel niet

bekend is hoe die eindsituatie eruit moet zien. Er is een sterke behoefte aan rust en stabiliteit.

Tegelijk staan tal van verbeteractiviteiten op de agenda waar nog zeker twee tot drie jaar voor

nodig zijn. Het kenmerk ‘methode en werkwijze’ karakteriseer ik niet. Het werken met een

jaarplan zou als standaard en algemeen kunnen worden getypeerd en de uitvoering van de

plannen als afhankelijk van de gebeurtenissen in het jaar. Echter, een methode of een werkwijze

voor het realiseren van veranderingen ontbreekt. De thema’s voor verbetering en verandering

zijn benoemd, maar verder is niet bepaald wie welke actie onderneemt om gedurende het

jaar tot uitvoering van de plannen te komen. Het verbeteren van de communicatie is daarvan

een voorbeeld. Twee leden van het managementteam zijn daar ‘mee bezig’. Dat betekent dat

zij erover nadenken en dat het in het overleg van het managementteam aan de orde is geweest.

Er wordt verder niet uitgewerkt hoe verbetering van de communicatie gaat worden gerealiseerd.

Problemen of thema’s worden wel onderkend, maar vervolgens blijven nadere concretisering

en actie uit.

De besturing van de veranderingen is een taak van het managementteam. Het team neemt

het initiatief voor de veranderingen en benoemt aandachtspunten. De coördinatie in de zin

van opname in jaarplannen is ook een taak van het managementteam. Een taak van de directeur

is om het overzicht te behouden. Voorheen was er geen sprake van monitoring of controle op

de uitvoering van de plannen. De waarnemend directeur probeert daar verandering in te

brengen, maar haar positie en de onduidelijke toekomst maken dat lastig. In overleg van het

managementteam komen thema’s aan de orde, maar voor de meeste zaken bestaat geen

planning. Er wordt niet systematisch gekeken of dingen ook gebeuren. De vormgeving van

de veranderingen is toegewezen aan het managementteam, dat met de unitleiders overlegt

over de concrete invulling in de eenheden. In die zin is er sprake van invoering in de bestaande

organisatie. Echter, omdat de unitleiders en de medewerkers zich nauwelijks bezighouden

met veranderingen, houd ik het toch op vormgeving volgens de ontwerpbenadering. De basis

voor besluiten is afhankelijk van het onderwerp. Besluiten over veranderingen die extern

worden ingegeven verlopen rationeel. Vaak gaat het om beleid van Justitie dat jeugdinrichtingen

moeten uitvoeren, zoals het realiseren van de standaard groepsgrootte. Interne en op eigen

ontwikkeling gerichte veranderingen kennen een politiekere besluitvorming. Het bereiken

van overeenstemming binnen het managementteam en eventueel acceptatie door de unitleiders

zijn dan belangrijk. Het managementteam is zich ook bewust van de druk die veranderingen op
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personeel leggen en dat is een reden dat rust wordt nagestreefd. Conflicten komen geregeld

voor zowel binnen het managementteam als tussen het managementteam en de unitleiders.

Overleg en onderhandeling volgen dan om standpunten bij elkaar te brengen en tot een

oplossing te komen. Sommige conflicten worden niet opgelost. Mede daardoor is het bepalen

van gemeenschappelijke doelen een moeizaam verhaal. Het niet (kunnen) oplossen van

bepaalde conflicten zie ik als een vorm van negeren.

De invoering van veranderingen en verbeteringen gaat geleidelijk. Bijsturing vindt plaats, maar

niet zozeer omdat daar ruimte voor is gecreëerd. Gerichte sturing is lastig en de onduidelijke

situatie zorgt regelmatig voor wijziging van plannen. Er zijn geen fasen of stappen onder-

scheiden voor de verbeteringen en veranderingen. Participatie is er weinig. Er is geen sprake

van herontwerp, maar wel van een managementteam dat zelf kaders bepaalt en een centrale

rol speelt in proces. De dingen die gebeuren, gebeuren op initiatief van het managementteam.

Unitleiders krijgen verantwoordelijkheden voor bepaalde activiteiten en medewerkers wordt

gevraagd mee te denken, bijvoorbeeld over het oplossen van de roosterproblematiek.

Daarom kom ik tot gemengde karakterisering bij participatie. De rol van de adviseur is niet

van toepassing. In het kader van de fusie is een adviseur aangetrokken en die opereert als

expert. De fusie is echter geen onderwerp van dit onderzoek. De overige veranderingen worden

door het managementteam aangestuurd, zonder een adviseur.

Tabel 7.7 en de toelichting overziend is het moeilijk om te concluderen volgens welke aanpak

de veranderingen worden ingevoerd. Er lijkt sprake te zijn van een gemengde benadering,

omdat zowel kenmerken van de ontwerpbenadering als van de ontwikkelbenadering voorkomen.

Aan de keuzes die het managementteam maakt als het gaat om de aanpak van veranderingen,

valt op dat die vooral bij de ontwerpbenadering aansluiten. Wanneer ik kenmerken van de

ontwikkelbenadering zie, zijn die min of meer toevallig zo ontstaan. Echter, aangezien een

duidelijk plan, methode of werkwijze ontbreekt, kan ik moeilijk bepalen welke benadering

wordt gehanteerd. Mijn conclusie is dat de veranderingen bij Stichting Ottho Gerard

Heldring zonder heldere benadering worden ingevoerd. Er zijn beleidsonderwerpen, verbetering

en ontwikkeling komen aan de orde tijdens vergaderingen van het managementteam, ook

met de unitleiders wordt erover gesproken, maar een duidelijke aanpak lijkt te ontbreken.

De hierboven besproken resultaten sluiten aan bij deze conclusie. De scores op het aspect

‘doelen en aanpak’ lieten zien dat het managementteam en de unitleiders geen helder en een-

duidig beeld hebben van de bedoeling van de veranderingen en van de wijze van realiseren.

De effectiviteit van het ontbreken van een duidelijke benadering van veranderingen bepaal

ik in eerste instantie aan de hand van de beoordeling van de invoering door de betrokkenen.

Over de acht aspecten uit de vragenlijst die betrekking hebben op de invoering van de 

veranderingen oordeelt 21% erg negatief, 52% negatief, 27% positief en 0% erg positief.

Een negatief oordeel van bijna driekwart van de mensen over de invoering van de veranderingen

zie ik als een lage proceseffectiviteit.

Gezien de eerder besproken resultaten en de onduidelijke aanpak is het negatieve oordeel

over de invoering van veranderingen niet verwonderlijk. De kern van het probleem is naar

mijn idee dat het managementteam en de unitleiding zelf geen helder beeld hebben van de

bedoeling van de veranderingen. Dat maakt het erg lastig om veranderingen te realiseren. In het

jaarplan heeft het managementteam bepaald wat moet gebeuren, maar een concrete aanpak
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is niet uitgewerkt en ik betwijfel of er overeenstemming bestaat over de inhoud van het jaar-

plan. In die situatie is ook begrijpelijk dat de unitleiders zware kritiek hebben op de rol van

het managementteam bij de invoering van veranderingen. Echter, ik wil niet de indruk wekken

dat ik alle problemen wijt aan de kwaliteiten van het managementteam en de verstoorde

onderlinge verhoudingen tussen leidinggevenden. Er spelen meer factoren mee. De omgeving

maakt het de inrichting erg lastig. Vanuit het ministerie wordt een beleid gevoerd dat is

gericht op schaalvergroting en kostenbesparing. Veel veranderingen uit afgelopen jaren zijn

gevolg van het beleid van Justitie. Het is lastig om veranderingen goed aan te pakken als dat

beleid telkens wijzigt of nieuwe eisen stelt. Veranderen onder constante tijdsdruk is evenmin

eenvoudig. Bovendien is steeds minder geld beschikbaar voor jeugdinrichtingen. Een strategie

om te overleven is dat inrichtingen meer plaatsen beschikbaar stellen om zo meer subsidie te

ontvangen. De organisatorische consequenties van het groter worden moeten de inrichtingen

zelf oplossen. Een fusie met een nabijgelegen inrichting kan in deze context worden begrepen.

Fuseren helpt de stichting met name in financiële zin. Het bestuur neemt echter geen beslissing

over de inrichting en besturing van de nieuwe organisatie. De ziekte van de directeur en

lopende gesprekken over terugkeer of vertrek spelen daarbij een belangrijke rol. Gevolg van het

niet beslissen over een fusie is dat het huidige management aanblijft, terwijl het onwaarschijnlijk

is dat deze groep leidinggevenden in staat is om in deze context (zelfstandig) verbetering van

de situatie te realiseren. Het uitblijven van de beslissing verlamt en maakt dat belangrijke

veranderingen telkens worden uitgesteld. Helderheid over een fusie moet naar mijn idee

samengaan met de start van verbeteringen in de onderlinge relaties tussen leidinggevenden

en op het gebied van management van veranderingen.

stappen in het survey-feedbackproces
In deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces bij Stichting

Ottho Gerard Heldring. Het aangepaste plan zoals beschreven in paragraaf 6.6 vormt de basis

voor de survey-feedback bij de stichting. Dit plan is gebaseerd op algemene aanbevelingen

uit de literatuur en op leerervaringen uit de twee vorige cases. Per stap geef ik eerst aan wat

mij bij aanvang van deze case een goede aanpak lijkt. Vervolgens beschrijf ik voor elke stap

hoe deze is ingevuld tijdens het onderzoeksproject bij Stichting Ottho Gerard Heldring en

wat nieuwe leerervaringen zijn. Aan het einde van de paragraaf verwerk ik deze leerervaringen

weer in een plan voor de inrichting van het feedbackproces bij de volgende case.

1 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het
onderzoeksproject en de survey
(a)  met direct ie afstemmen over doel  en aanpak van het  onderzoek,  inclusief  het  plan voor terug-

koppel ing van de resultaten,  (b)  maken plan van aanpak voor onderzoeksproject  en bespreken met 

le idinggevenden en (c)  eventueel  aanpassen van aanpak en planning

Bij Stichting Ottho Gerard Heldring vindt tijdens een aantal gesprekken afstemming plaats

over het doel en de aanpak van het onderzoek (zie § 7.3). Met de waarnemend directeur en

de unitleider Behandeling bespreek ik dat het onderzoek twee doelen heeft. Ten eerste gaat

het erom een beeld te krijgen van de wijze waarop mensen bij de jeugdinrichting aankijken
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tegen de invoering van de veranderingen. In de vragenlijst wordt gespecificeerd om welke

veranderingen het gaat. De eventuele fusie wordt buiten beschouwing gelaten. Wij bespreken

ook de mogelijkheid om een onderscheid te maken in perspectieven van het managementteam,

de unitleiders en de medewerkers. Ten tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de

resultaten te bekijken wat mogelijkheden zijn om verdere invoering van de veranderingen te

verbeteren.

De aanpak van het onderzoek wordt uitgewerkt in een plan. De belangrijkste stappen zijn:

bespreking van het onderzoek met de leidinggevenden, voeren van gesprekken met diverse

betrokkenen, afname van de vragenlijst, bespreken van resultaten met de leidinggevenden,

schriftelijke rapportage en bepalen van het vervolgtraject. De bespreking van het onderzoek

met de leidinggevenden gebeurt in twee stappen. Terwijl ik een plan van aanpak maak,

bespreekt de waarnemend directeur het onderzoek met de andere leden van het management-

team. Vervolgens ontvangen alle leidinggevenden een exemplaar van het plan van aanpak.

Dat plan bespreek ik met het managementteam aan het einde van een vergadering. Er zijn

weinig opmerkingen en mensen geven aan benieuwd te zijn naar de uitkomsten van het

onderzoek. Later die dag maak ik kennis met de unitleiders. Ook zij reageren positief op het

onderzoek. Tijdens het bepalen van de aanpak van het onderzoek met de waarnemend directeur

en de unitleider komt ook het plan voor terugkoppeling aan de orde. Het idee is om te beginnen

met een bijeenkomst met de directie en de unitleiders. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst

gaan wij alle resultaten bespreken. Vervolgens schrijf ik een rapport en een samenvatting

voor medewerkers. Op basis van de bespreking van de resultaten en de schriftelijke rapportage

overleggen wij over een vervolgtraject. Ik geef aan dat bespreking van de resultaten in de een-

heden een manier is om met alle mensen die bij de inrichting werken van gedachten te wisselen

over de stand van zaken en over verbeteracties. Met de unitleiders bespreek ik deze mogelijk-

heid ook. De afspraak is dat wij eerst de resultaten afwachten en dan naar het vervolgtraject

kijken. Daarom wordt in het plan van aanpak nog niet vastgelegd wat er na de schriftelijke

rapportage gebeurt.

De invulling van deze eerste stap verloopt goed. Ik ben tevreden over de afstemming over het doel en de

aanpak van het onderzoek. In eerste instantie gebeurt dat met de waarnemend directeur en een leiding-

gevende. Vervolgens bespreek ik het plan van aanpak met alle leden van het managementteam en met

de unitleiders. In de twee vorige cases blijkt het lastig om in de beginfase van het onderzoek kennis

te maken met alle leidinggevenden. Nu is dat niet lastig, doordat ik kennismaking in de planning heb

opgenomen en presenteer als vanzelfsprekend onderdeel van het onderzoek. Stellen dat je iets nodig

vindt in het kader van een onderzoek levert kennelijk meer resultaten dan vragen of iets misschien

kan en daarbij uitleggen waarom je dat belangrijk vindt. In een volgend project is deze aanpak voor

terugkoppeling van de resultaten aan de eenheden ook een optie. Echter, het plannen van een bijeen-

komst met leidinggevenden is eenvoudiger dan op voorhand aangeven dat terugkoppeling van de

resultaten plaatsvindt volgens de in deze paragraaf omschreven stappen. Dat schrikt af in de beginfase

van een onderzoeksproject. Tot nu toe merk ik dat directieleden vinden dat ik veel vraag met het

onderzoek. Ik wil daarom niet te veel eisen stellen als het gaat om de wijze van terugkoppeling. Mijn

idee is dat het zal lukken om ook in de eenheden aan de slag te gaan met de resultaten als ik het nut

daarvan duidelijk kan maken tijdens het onderzoek en met de terugkoppeling naar leidinggevenden.
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Bij Stichting Ottho Gerard Heldring bespreek ik de mogelijkheid van terugkoppeling naar de eenheden

al in deze beginfase van het onderzoek. Het idee spreekt de waarnemend directeur aan. Zij ziet in het

onderzoek een kans om de huidige situatie in de inrichting aan de orde te stellen en naar aanleiding

daarvan samen met betrokkenen naar realisatie van verbetering te kijken. Hoe dat precies kan gebeuren

is afhankelijk van de resultaten. Tijdens de eerste kennismaking reageren de unitleiders meer

afwachtend. Ik kan mij dat voorstellen en ga ervan uit dat hun houding verandert na de terugkoppeling

van de resultaten en de rapportage. Dan is er een concreet beeld van de uitkomsten en van de mogelijk-

heden om daarmee aan de slag te gaan. Daarom heb ik ook afgesproken om pas later in het onder-

zoek de invulling van het vervolg te bespreken.

2 Verspreiden vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ onder alle 
leidinggevenden en medewerkers
(a)  aanpassen terminologie aan si tuat ie in de organisat ie,  (b)  enthousiasmerende begeleidende brief van

direct ie,  (c)  persoonli jke verspreiding van vragenli jst  door leidinggevenden, (d )  invul len in werkt i jd  

gedurende een periode van ongeveer twee weken

Het aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij de inrichting kwam

in de vorige paragraaf al aan de orde. De vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting Ottho Gerard

Heldring’ begint met een introductietekst die aangeeft wat de bedoeling is van de lijst, over

welke veranderingen deze gaat en hoe de lijst is opgebouwd. De vragen over technologie zijn

aangepast zodat deze betrekking hebben op de behandelplannen en op het werken met computers.

Na de stellingen volgen de vier open vragen over belemmeringen, succesvoorwaarden voor

verandering, voorwaarden voor goede communicatie en sterke punten van de jeugdinrichting.

De vragen over communicatie en sterke punten zijn opgenomen na overleg met de unitleider

Behandeling. Met hem bespreek ik de aanpassing van de vragenlijst. Een vraag over communicatie

lijkt hem goed, omdat verbetering van communicatie op het moment van het onderzoek een

belangrijk thema is. Een vraag over sterke punten lijkt hem goed passen bij de pogingen om

de negatieve stemming bij de inrichting te keren. Hij verwacht kritische uitlatingen over de

stellingen in de vragenlijst. Het helpt om daar sterke punten van de jeugdinrichting tegenover

te kunnen zetten.

Iedereen krijgt twee keer schriftelijke informatie over het onderzoek. Tevens is apart met

de leidinggevenden van gedachten gewisseld over de aanpak van het onderzoek (zie stap 1).

De eerste brief die mensen ontvangen is van de waarnemend directeur. In deze brief staat wat

het doel van het onderzoek is, hoe het wordt uitgevoerd en door wie. De brief van de waar-

nemend directeur geeft aan dat de jeugdinrichting het initiatief voor het onderzoek heeft

genomen en dat de resultaten worden gebruikt om verbetering van de huidige situatie te realiseren.

De waarnemend directeur schrijft zich ervan bewust te zijn dat mensen ook tijd steken of

hebben gestoken in andere lopende onderzoeken, maar dat het vragenlijstonderzoek mensen de

kans biedt aan te geven in welke richting verbeteringen moeten plaatsvinden. De begeleidende

brief bij de vragenlijst is van mij. In die brief verwijs ik naar de brief van de waarnemend

directeur en herhaal ik kort de inhoud. Tevens geef ik aan wat de bedoeling is bij het invullen

van de vragenlijst en vraag ik mensen de lijst in een gesloten enveloppe bij hun leiding-

gevenden in te leveren. De brief eindigt met een aankondiging dat de samenvatting van de

resultaten in januari wordt verspreid.
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Na aanpassing van de vragenlijst en het drukken van de begeleidende brieven worden

honderdtachtig exemplaren verspreid over de postvakjes van de leidinggevenden. Tijdens de

bespreking van de aanpak van het onderzoek met het managementteam en de unitleiders leek

dat een handige manier. Unitleiders zouden de lijsten vervolgens verspreiden in hun eenheden.

Voor de leidinggevenden is een checklist bijgevoegd. Op die lijst staat de afgesproken procedure,

tips om mensen enthousiast te maken voor het invullen van de lijst en ik geef nogmaals aan

dat een hoge respons belangrijk is. Met de checklist probeer ik leidinggevenden te onder-

steunen bij de afname van de vragenlijst. Mensen krijgen drie weken de tijd om de vragen-

lijst in te vullen. Na drie weken is de respons vijfendertig procent. Tijdens de bespreking met

leidinggevenden (zie stap 3) wordt besloten om mensen nog een tweede kans te geven de lijst

in te vullen. Uiteindelijk is de respons vijftig procent.

De invulling van deze stap verloopt naar tevredenheid. De brief van de waarnemend directeur is infor-

matief en geeft haar betrokkenheid bij het onderzoek weer. Zij geeft aan dat mensen de kans krijgen

om te bepalen in welke richting verbeteringen moeten plaatsvinden, dat de mening van medewerkers

serieus wordt genomen en dat het de bedoeling is om met de resultaten aan de slag te gaan. Ook geeft

de waarnemend directeur aan oog te hebben voor de drukte binnen de inrichting en de tijd die mensen

aan andere onderzoeken besteden. Dat vermindert de drukte niet, maar zij laat wel zien dat zij weet

waar medewerkers op de werkvloer mee bezig zijn. De aangepaste vragenlijst sluit aan bij de situatie

bij de inrichting en tegelijk blijft vergelijking van de resultaten met andere cases mogelijk. De twee

extra open vragen leveren interessante antwoorden. Antwoorden op de vraag over communicatie kunnen

bruikbaar zijn voor verbetering en de antwoorden op de vraag over sterke punten kunnen bruikbaar

zijn om energie los te maken. Een gevoel van trots of een beeld van de kracht van een organisatie helpt

kan mensen motiveren om zich in te zetten voor verbetering van dingen die niet goed gaan. Voor een

volgende case houd ik het idee vast om bij het aanpassen van de vragenlijst te wijzen op de mogelijk-

heid om extra open vragen toe te voegen.

Eén van de redenen voor de respons van vijftig procent is dat er gelijktijdig met het onderzoeksproject

ook een kwaliteitsonderzoek en een Arbo-onderzoek lopen. Daarnaast voert de fusiemanager

gesprekken met leidinggevenden en medewerkers over de behandelvisie van de inrichting. Een tweede

reden is de werkdruk. Deze is het hoogst in de twee woonafdelingen. Op vrijwel alle leefeenheden is

sprake van onderbezetting. In dat licht is het begrijpelijk dat de respons van de woonafdelingen iets

lager is dan van de andere afdelingen en de diensten. Een derde belangrijke reden is dat een aantal

unitleiders het invullen van de vragenlijst niet of nauwelijks heeft gestimuleerd. Mijn indruk is dat dat

een vorm van protest is en dat zij niet verwachten dat het onderzoeksproject bij zal dragen aan verbetering

van de situatie bij de inrichting. Als het managementteam hen daarop aanspreekt, komt er alsnog een

aantal lijsten binnen. Gegeven deze omstandigheden denk ik dat een respons van vijftig procent meevalt.

Onder leidinggevenden is de respons hoger. Alle leden van het managementteam en ruim zestig procent

van de unitleiders vullen de vragenlijst in. Een aantal mensen vraag ik of zij niet meer terug hadden

kunnen krijgen. Het antwoord is telkens dat de verkregen respons het maximaal mogelijke is.
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3 Resultaten bespreken met de leidinggevenden en schrijven rapportage
(a)  bespreken resultaten met direct ie en leidinggevenden,  (b)  schri jven rapport  en samenvatt ing van de

resultaten voor medewerkers

De resultaten van het onderzoek bespreek ik eerst met het managementteam en met de unit-

leiders. In de planning is een gezamenlijke afspraak opgenomen om de eerste resultaten te

bekijken. Na verwerking van de vragenlijsten heb ik voor alle aspecten de resultaten van de

stellingen weergegeven in grafieken. In totaal zestien grafieken staat de mening van mensen over

alle stellingen uit de vragenlijst. Tevens zijn de antwoorden op de vier open vragen uitgetypt

en geordend in categorieën. Van te voren informeer ik de waarnemend directeur over de

negatieve uitkomsten. Ik geef aan dat de resultaten tegenvallen en dat ik denk dat het lastig

is om een positieve toon te zetten tijdens de bespreking ervan. Zij geeft aan dat dat jammer

is, maar dat het haar goed lijkt om met alle leidinggevenden de ernst van de situatie onder

ogen te zien. Uiteindelijk zijn de meeste leidinggevenden aanwezig bij de bespreking van de

resultaten. Een aantal unitleiders wordt persoonlijk gebeld door een lid van het management-

team dat hun aanwezigheid eist. Daardoor start de bespreking in een grimmige sfeer die

gaandeweg minder gespannen wordt.

De leden van het managementteam en de unitleiders reageren gelaten op de overwegend

negatieve resultaten. Met elkaar nemen wij alle zestien grafieken door en geven wij betekenis

aan de beoordelingen van de stellingen en aan de antwoorden op de open vragen. De resultaten

zijn voor vrijwel iedereen herkenbaar en worden niet ter discussie gesteld of ontkend.

Tijdens de bespreking van de resultaten komen ook de perspectieven van het management-

team en van de unitleiders op de aspecten ‘doelen en aanpak’ en ‘rol van het managementteam’

aan de orde. Mijn inschatting is dat het niet het juiste moment is om uitgebreid bij de betekenis

van deze resultaten stil te staan. Ik meld de resultaten wel, maar laat de interpretatie in het

midden. In plaats van aan het einde naar eerste conclusies te vragen heb ik briefjes gemaakt

met daarop vier vragen (zie tabel 7.8). Tijdens de bespreking orden ik per vraag de antwoorden

op een flip-over vel. Na afloop typ ik de antwoorden uit. Alle leidinggevenden ontvangen

daarna een overzicht van hun antwoorden.

Met de vier vragen probeer ik vooral te bereiken dat de leidinggevenden van elkaar weten

hoe zij over de resultaten denken. Met het gemeenschappelijk maken van de resultaten hoop ik

een begin te maken met het verbeteren van de situatie bij Stichting Ottho Gerard Heldring.

Twee belangrijke conclusies zijn dat het managementteam zelf geen helder beeld heeft van de

doelen en de aanpak van de veranderingen en dat alle unitleiders negatief oordelen over de rol

van het managementteam bij het invoeren van veranderingen. Mijns inziens is het belangrijk

dat de leidinggevenden met elkaar bekijken wat nodig is om op deze punten verbetering te

realiseren. De antwoorden op de vragen laten zien dat leidinggevenden herkennen dat dat

nodig is. Daarmee is een eerste stap gezet. Ik denk dat een goede volgende stap is dat het

managementteam en de unitleiders met elkaar bedenken hoe zij tot verbetering van de

onderlinge verhoudingen en samenwerking komen. Externe ondersteuning lijkt mij daarbij

raadzaam. Daarna is het zaak de wijze van veranderen onder de loep te nemen. Bij het schrijven

van het rapport bieden de antwoorden ondersteuning voor de conclusies die ik trek en de

aanbeveling voor het realiseren van verbetering. De antwoorden geven aan dat het management-

team en de unitleiders de resultaten herkennen. Dat maakt het makkelijker om over de negatieve

resultaten te schrijven.
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Welk gevoel overheerste tijdens de bespreking van de resultaten?

• Onmacht, wanhoop, onthutsing over datgene wat latent al bekend was, schrik, overdonderende somberheid, onmacht 
te blijven motiveren, we doen het nooit goed, schaamte, nog erger dan ik dacht

• Ontevredenheid, gevoel dat de OGH in een dal zit (communicatie, duidelijkheid, regels), er moet nog veel gebeuren
• Twijfel: waar ben ik mee bezig? gewetensnood: overvragen we onze mensen niet?
• Herkenning van eigen beeld in de resultaten, weinig nieuws, bevestiging van wat ik al wist

Wat is lastig bij het invoeren van veranderingen?

• Uitvoeren van veranderingen waar je zelf niet voor 100% achter staat, veranderen als ik zelf niet overtuigd ben van 
de uitvoerbaarheid, veranderingen doorvoeren die je zelf niet als verbetering ziet, overbruggen van de kloof tussen 
de wens van de grote groep en die van mijzelf, conflict met eigen wensen

• Discussies moeten voeren over zaken die vastliggen, soms kan je niet uitleggen wat op lange termijn de effecten zijn 
van verandering, ontbreken van directe meerwaarde (bijvoorbeeld bij bezuinigingen)

• Controleren of zaken beklijven (vinger aan de pols houden), geduld hebben, veranderingen die te snel gaan en 
weinig doortimmerd zijn

• Terugdringen van aanwezige weerstand, oude zaken loslaten, dat er weinig ruimte is voor nieuwe ideeën en 
experimenten (bij de OGH is alles al een keer gedaan)

• Inspireren van mensen, iedereen betrekken

Wat is een belangrijke voorwaarde voor verbetering?

• Hand in eigen boezem steken, kritische aandacht voor eigen werkwijze en verantwoordelijkheden, het goede voorbeeld geven
• Formuleren gezamenlijke en haalbare doelen, gezamenlijk aan de slag, eenduidigheid over welke kant we op willen, 

consensus over verbeterpunten
• Openheid, eerlijkheid, vertrouwen, goed omgaan met kritiek, terugkoppeling
• Heldere communicatie, goede onderlinge en verticale communicatie
• Duidelijkheid, duidelijk maken dat behandeling van jongeren voorop staat, duidelijkheid over 

taken-verantwoordelijkheden-bevoegdheden
• Stabiliteit, rust, pas op de plaats, tijd genereren, goede timing, genoeg personeel
• Creëren van draagvlak, acceptatie, medewerkers betrekken bij verbeteringen, motivatie

Wat zijn belangrijke thema’s om mee aan de slag te gaan?

• communicatie, helderheid bieden over wat we bespreken en met wie, inzicht bieden, doelen duidelijk maken, uitleg 
geven, prioriteit geven aan communicatie, duidelijke doelen en veranderingsstrategie met tijdspad, elkaar duidelijk 
maken waar de schoen wringt, onderlinge communicatie en communicatie met medewerkers, duidelijk maken wat 
wordt verwacht en wat men mag verwachten

• elkaar respecteren (afspraken nakomen, zorgvuldige omgang), voorbeeldfunctie invullen
• acceptatie van taken-verantwoordelijkheden-bevoegdheden, acceptatie van functies en verantwoordelijkheden, 

acceptatie van posities, alle leidinggevenden op één lijn krijgen
• inventariseren wat we in huis hebben en wie we zijn, bepalen corporate identity
• het negatieve beeld dat heerst doorbreken
• stabiliseren, werkdruk verminderen, rust creëren in het werk, heldere keuzes maken voor basiszorg
• gezamenlijk aan de slag met deze klus, mensen betrekken en serieus nemen in het veranderingsproces
• de status van het onderzoek, wat gaan we doen met de resultaten?

Tabel 7.8  Antwoorden op de vragen aan leidinggevenden na bespreking van de resultaten

Het rapport dat ik schrijf bestaat uit vijf hoofdstukken. In de inleiding geef ik aan hoe het

contact tussen Stichting Ottho Gerard Heldring en de universiteit tot stand is gekomen en wat

de bedoeling is van het onderzoek. Dan schets ik de veranderingen die bij de jeugdinrichting

spelen. Vervolgens geef ik kort de achtergronden van het onderzoek aan. Ik bespreek niet alle

resultaten, maar ga in op vier aspecten: het werk bij de inrichting, de doelen en aanpak van

de veranderingen, de rol van het managementteam en de rol van de unitleiders. De grafieken

die bij deze aspecten horen licht ik uitgebreid toe. Ook bespreek ik de categorieën waarin ik
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de antwoorden op de open vragen heb ingedeeld. De overige grafieken zijn opgenomen in

een bijlage, net als de uitgetypte antwoorden op de open vragen. Het rapport sluit ik af met

een conclusie en een aanbeveling. Zoals aangegeven zie ik verbetering van de verhoudingen

en de samenwerking tussen leidinggevenden als vertrekpunt voor verbeteringen bij Stichting

Ottho Gerard Heldring. Voor medewerkers schrijf ik een aparte samenvatting. Daarin is de

aanbeveling opgenomen dat leidinggevenden eerst met elkaar aan de slag gaan om daarna

beter in staat te zijn veranderingen bij de jeugdinrichting te realiseren.

Het rapport bied ik aan de waarnemend directeur aan. Vervolgens bespreek ik het met

haar en met de unitleider Behandeling, waarmee eerder ook de aanpak van het onderzoek

werd besproken. Beiden geven aan dat de inhoud van het rapport herkenbaar is. Zij delen de

conclusie en aanbeveling. Wat verder gaat gebeuren met het rapport of naar aanleiding van

de resultaten is nog niet duidelijk. De waarnemend directeur wil daar eerst over nadenken en

met anderen over overleggen. Gezien de inhoud besluiten wij dat het rapport vertrouwelijk

moet zijn. De resultaten liggen gevoelig, vooral omdat deze duidelijk over het managementteam

en de unitleiders gaan. Het zou niet bijdragen aan verbetering van de situatie bij de inrichting

wanneer de resultaten uitgebreid bekend worden gemaakt. Eerder leidt dat tot verslechtering

van de situatie en versterking van het toch al negatieve beeld dat medewerkers van de inrichting

hebben. Medewerkers kunnen in de samenvatting wel lezen dat de verhouding en samen-

werking tussen leidinggevenden verbetering behoeft en dat een aanbeveling is daar eerst mee

aan de slag te gaan. Met de waarnemend directeur spreek ik af dat wij over enkele weken contact

hebben over eventuele vervolgacties.

Door de resultaten met de leidinggevenden te bespreken voor ik het rapport schrijf, krijgen zij alvast

een idee van de inhoud ervan. Dat maakt het lezen makkelijker en het rapport meer herkenbaar. In het

rapport geef ik aan wat naar mijn idee de belangrijkste resultaten zijn. Daarom bespreek ik een

beperkt aantal aspecten. In het rapport doe ik de suggestie om leidinggevenden allereerst onderling

te laten bekijken hoe zij hun samenwerking kunnen aanpakken. Met de vier vragen tijdens de bespreking

van de resultaten en het uitwerken van de antwoorden op papier maak ik de reacties op de uitkomsten

gemeenschappelijk en wil ik zorgen dat deze bespreekbaar worden. Tijdens de bijeenkomst lukt dat en

wordt een eerste stap gezet. Ik heb geen zicht op wat later gebeurt. In ieder geval is tijdens de bijeen-

komst een voorbeeld getoond van een veilige manier om redelijk open met elkaar te communiceren.

Tegelijk vraag ik mij af of dat veel uithaalt. Van tevoren heb ik niet voorzien dat de bespreking op deze

manier zou starten. Later bedenk ik dat de start waarschijnlijk tekenend is voor de onderlinge ver-

houdingen en om die te verbeteren lijkt meer nodig dan het uitwisselen van reacties op de uitkomsten.

Ik vind het moeilijk dat ik vooral negatieve resultaten moet terugkoppelen en ik merk dat ik niet goed

kan omgaan met de spanning die ik bemerk tussen de leidinggevenden. Hoewel het managementteam

en de unitleiders bekend zijn met de situatie bij de jeugdinrichting merk ik dat de resultaten hard aan-

komen. De antwoorden op de vragen die ik na afloop stel illustreren dat. De confrontatie ga ik echter

niet aan. Achteraf denk ik dat ik de gelatenheid en de berusting in de bevestiging dat het allemaal heel

erg is op confronterende wijze ter discussie had moeten stellen. De aanvankelijke lage respons, de

afwezigheid van enkele unitleiders aan het begin van de vergadering, de wijze waarop het management-

team reageert op die afwezigheid en de antwoorden op de vragen na afloop tezamen vormen voldoende

aanleiding om de vraag te stellen wat er met Stichting Ottho Gerard Heldring moet als de leiding-
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gevenden zo denken en handelen. Ik had het managementteam en de leidinggevenden kunnen voor-

leggen dat zij naar mijn idee hun verantwoordelijkheid voor het functioneren van de jeugdinrichting

ontlopen door zich zo op te stellen of dat ik het idee heb dat zij zelf niet bij machte zijn om de negatieve

situatie te doorbreken. In plaats daarvan stel ik mij neutraal op. Eigenlijk vlucht ik dan in de rol van de

afstandelijke onderzoeker die rapporteert aan de leidinggevenden die verder zelf maar moeten kijken

wat zij met de uitkomsten doen. Is dat uit onzekerheid over wat er gebeurt als ik de confrontatie

aanga? Of is dat uit een opvatting over mijn rol als ‘serviceverlener’ die niet onaardig mag zijn en geen

nare dingen hoort te zeggen? Een derde mogelijkheid is dat ik niet goed weet hoe ik het doel van de

survey-feedback om gezamenlijk aan verbetering te werken moet combineren met de uitkomsten. Met

leidinggevenden en medewerkers gezamenlijk werken aan verbetering lijkt mij namelijk lastig in de

huidige situatie. Naar mijn idee is het van belang dat het managementteam en de unitleiders eerst zelf

aan de slag gaan met een aantal vraagstukken.

Bij het schrijven van het rapport merk ik dat het helpt dat ik eerst de resultaten heb besproken met de

leidinggevenden. Tijdens die bespreking heb ik een beeld gekregen van de kern van de problematiek

binnen de jeugdinrichting en daarom kies ik ervoor om niet alle resultaten te bepreken. Mede door het

stellen van de vier vragen na afloop van de bespreking weet ik dat het managementteam en de unitleiders

mijn bezorgdheid over de resultaten delen. Dat helpt bij het bepalen van de toonzetting van het rapport.

Ook in het rapport ga ik een echte confrontatie uit de weg. Wel stel ik dat vertrekpunt voor verbetering

is dat het managementteam en de unitleiders met elkaar aan de slag gaan. Doel is om te werken aan

de mondelinge verhoudingen en samenwerking. Na gezamenlijke probleemerkenning kunnen beide

groepen bepalen wie welk deel van een oplossing voor zijn rekening neemt. Bij de bespreking van het

rapport met de waarnemend directeur en de unitleider Behandeling stel ik mij opnieuw afstandelijk op.

Zij geven aan dat de conclusie en aanbeveling herkenbaar zijn, maar de consequenties ervan blijven

onduidelijk. Daar gaan zij over denken. Het idee is om het advies van de fusiemanager af te wachten.

Wanneer helderheid bestaat over de besturing en de organisatiestructuur kan gericht aan de slag worden

gegaan met verbeteren. Dat er wat moet gebeuren is voor iedereen duidelijk. Waarschijnlijk was dat

voor het onderzoeksproject ook al het geval. Als er vervolgens niet helder wordt dat er ook werkelijk

wat gaat gebeuren en wanneer, trek ik mij terug en bereid ik mij voor op de afronding van het onder-

zoek. Wat het resultaat zou zijn geweest van een andere opstelling kan ik niet bepalen. Wel kan ik

achteraf constateren dat ik op deze manier aansluit bij de handelswijze in de jeugdinrichting in plaats

van dat ik ertegen inga. Voor mijzelf leidt dat tot een vraag over het niveau van interveniëren dat hoort

bij een survey-feedback. De feedback zelf is een interventie op organisatieniveau. Echter, het wordt

steeds duidelijker dat in het proces om tot een interventie voor een hele organisatie te komen groeps-

interventies en individuele interventies een essentiële rol spelen.

4 Terugkoppeling naar de eenheden voorbereiden met leidinggevenden
(a)  afstemmen plan voor wijze van terugkoppel ing met direct ie en leidinggevenden,  (b)  in overleg met 

le idinggevenden ui twerken hoe gezamenli jke interpretat ie  plaatsvindt  en hoe plannen voor verbeteringen

worden gemaakt

Tijdens de bespreking van de resultaten met het managementteam en de unitleiders staan wij

stil bij mogelijkheden voor terugkoppeling. Ik geef aan dat een schriftelijk rapport volgt en

dat ik voor medewerkers een samenvatting van de resultaten maak. Het rapport bespreek ik in
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eerste instantie met de waarnemend directeur en daarna wordt het verspreid onder de leiding-

gevenden. De samenvatting wordt net als de vragenlijsten verspreid door de leidinggevenden.

Daarna kunnen zij daar bijvoorbeeld in een werkoverleg aandacht aan besteden. Tijdens de

bespreking van de resultaten is nog niet bekend wat er na de rapportage gebeurt. Daarover

volgt eerst overleg met de waarnemend directeur.

Deze stap wordt niet ingevuld bij Stichting Ottho Gerard Heldring. De aard van de resultaten maakt dat

niet wordt gekozen voor uitgebreide bespreking en gezamenlijke interpretatie in de eenheden (zie ook

§ 7.7). De gedachte is dat het bespreken van sterk negatieve resultaten niet bijdraagt aan verbetering

van de situatie bij de inrichting. Het is niet duidelijk wat het managementteam en de unitleiders gaan

doen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. Op zich denk ik dat het goed is dat in de

samenvatting staat dat de aanbeveling is dat leidinggevenden eerst met elkaar aan de slag gaan. Het

was mooi geweest als bekend was of die aanbeveling wordt uitgevoerd. De unitleiders hadden dan aan

hun teams kunnen aangeven wat zij zelf zouden gaan doen om verbetering te realiseren. Dat zou een

voorbeeld zijn geweest van open communicatie en van meer duidelijkheid geven over de aanpak van

het verbeteringsproces. Na de bespreking van de resultaten met de leidinggevenden is onvoldoende

aandacht besteed aan de terugkoppeling naar de eenheden. Op die bijeenkomst was daar geen gelegenheid

voor. Wel had ik in de bespreking van het rapport met de waarnemend directeur stil kunnen staan bij

de verspreiding en bespreking van de samenvatting.

5 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden
(a)  mensen interpreteren gezamenli jk de gegevens,  (b)  plannen maken voor verbeteringen

Deze stap is niet gezet bij Stichting Ottho Gerard Heldring.

Bespreking van de resultaten in de eenheden vindt niet plaats. Ook krijg ik de indruk dat leiding-

gevenden onderling geen aandacht meer besteden aan de resultaten (zie § 7.7). Dat is een teleurstelling,

want mensen zijn uitgenodigd om hun mening te geven over de stand van zaken en vervolgens gebeurt daar

niets mee. Het managementteam en de unitleiders lijken niet in staat om de gesignaleerde problemen

op te lossen, althans niet op dat moment. Gegeven de uitkomsten van het onderzoek denk ik dat het

niet zinvol is om in de eenheden aan de slag te gaan. Wel kunnen leidinggevenden aangeven wat zij

zelf gaan doen, maar dat is nog niet duidelijk. Bij de vorige stap vermeld ik al dat ik niet aan de orde stel

wat de consequenties zijn van het niet bespreken van de resultaten of de samenvatting in de eenheden.

Terugkijkend valt mij op dat in deze afronding van de survey-feedback een weerspiegeling is te zien

van wat naar mijn idee het belangrijkste knelpunt is bij de jeugdinrichting. Blokkades tussen en ook

binnen de verschillende niveaus belemmeren uitwisseling van ideeën over de situatie en over 

oplossingen. Diezelfde blokkades maken dat de survey-feedback stagneert en niet kan bijdragen aan

het veranderingsproces.

Aangepast plan voor de volgende case
Deze case levert geen leerervaringen die tot een ingrijpende aanpassing leiden van het plan

voor inrichting van de survey-feedback. De eerste drie stappen zijn volgens plan uitgevoerd
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en dat leidt tot tevredenheid. De vierde en vijfde stap zijn niet uitgevoerd zoals gepland.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de resultaten aangeven dat het managementteam en

de unitleiders eerst met elkaar naar hun samenwerking en de onderlinge verhoudingen moeten

gaan kijken. Op zich denk ik dat het stappenplan goed is. Voor de volgende case volg ik daarom

opnieuw het plan zoals weergegeven in paragraaf 6.6. Drie aanvullingen daarop zijn dat de

mogelijkheid tot het toevoegen van open vragen onder de aandacht kan worden gebracht bij

aanpassing van de vragenlijst, dat het vragen naar reacties op de resultaten tijdens de bespreking

met leidinggevenden zinvolle informatie oplevert en dat het goed is met leidinggevenden stil

te staan bij het bespreken van de samenvatting in de eenheden. Deze aanvullingen verwerk

ik als aandachtspunten in het bestaande stappenplan.

Een belangrijke leerervaring die niet direct te verwerken is in het stappenplan betreft mijn opstelling

naar leidinggevenden bij de bespreking van de resultaten. Ik constateer dat ik confrontaties uit de weg

ga als het gaat om het benoemen van sterk negatieve resultaten, het signaleren van gespannen 

verhoudingen en het wijzen op de consequenties van het niet invullen van de laatste stap in het 

feedbackproces. Wat daar in deze case precies de achtergrond van is, kan ik moeilijk bepalen. Wel

vind ik dat ik daar over moet nadenken en mij moet afvragen of ik het aangaan van confrontaties kan

verwerken in het stappenplan. Een complicerende factor is dat ik het vermijden van de confrontatie

herken uit andere cases en mij tegelijkertijd realiseer dat in deze case sprake is van een bijzondere

situatie. In andere cases ga ik de confrontatie niet aan uit onzekerheid en dat is iets wat ik kan veranderen.

In deze case speelt mee dat ik mij afvraag of survey-feedback wel een geschikte interventie is gezien

de problemen waar de jeugdinrichting mee te maken heeft. Enerzijds denk ik van niet. Problemen met

samenwerking, gespannen verhoudingen tussen leidinggevenden en gebrek aan helderheid over het

veranderingsproces bij leden van het managementteam vragen een andere interventie dan een survey-

feedback en zijn niet op te lossen door in eenheden over verbetermogelijkheden te praten. Anderzijds

denk ik dat de survey-feedback deze problemen heeft blootgelegd en meer had kunnen bijdragen dan

nu het geval is. Van mijn kant was dan een minder afstandelijke en meer confronterende opstelling

nodig geweest. Of dat vervolgens werkelijk tot actie had geleid, blijft moeilijk te bepalen.

afronding van de samenwerking
In februari heb ik een afspraak met de waarnemend directeur over de vraag hoe Stichting

Ottho Gerard Heldring verder kan gaan met de resultaten van het onderzoek. Ik wil graag

weten of er reacties zijn gekomen op het rapport en op de samenvatting, wat voor vervolg-

acties de waarnemend directeur voor zich ziet en of er al nieuws is over de fusie. De waarnemend

directeur geeft aan dat er nog weinig reacties zijn gekomen op het rapport en de samenvatting.

Begin maart staat een bespreking van het rapport met de leden van het managementteam en

de unitleiders op de agenda. De vraag zal zijn wat er verder moet gebeuren. De waarnemend

directeur geeft aan dat zij de negatieve resultaten verwachtte en dat het goed is dat deze op

papier staan. Voor haar is nu een vraagstuk hoe zij met het managementteam en de unitleiders

aan de slag kan met het vinden van een oplossing. Binnen het managementteam verschillen

mensen van mening over wat de aard van het probleem is en over de oplossingsrichting. Deze
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verschillen bestaan ook bij de unitleiders. Dit maakt het lastig om gezamenlijk aan verbetering

van de situatie te gaan werken. Een bijkomend vraagstuk is hoe het verder moet met de fusie.

De fusiemanager heeft een advies uitgebracht, maar het bestuur neemt nog geen beslissing.

De te nemen beslissing heeft ook consequenties voor de besturingsstructuur, met name voor

de samenstelling van een nieuwe directie of een nieuw managementteam. Verbetering van

het huidige managementteam krijgt daarom weinig aandacht. De bedoeling is om na de fusie te

komen tot een anders samengesteld managementteam voor beide inrichtingen. Mogelijk wordt

dat nieuwe team op korte termijn gevormd. Waarschijnlijk kan het nieuw samengestelde

managementteam meer bereiken als het gaat om het verbeteren van de situatie bij de inrich-

ting. Tijdens het gesprek nemen wij een aantal scenario’s door die kunnen helpen bij het

oplossen van de huidige vraagstukken. Het lijkt erop dat met de onderzoeksresultaten wei-

nig zal gebeuren totdat het nieuwe managementteam is gevormd. Ter afsluiting van het

gesprek spreken wij de hoop uit dat het bestuur snel een beslissing neemt.

Ik betreur dat het onderzoek anders eindigt dan gepland. De bedoeling was om de stand van zaken bij

de jeugdinrichting in kaart te brengen en te kijken op welke punten verbetering mogelijk is. De resul-

taten vallen erg negatief uit. Ik signaleer dat het vertrekpunt voor verbetering ligt bij het manage-

mentteam en de unitleiders, maar dat er verder nog niets gebeurt. Bij het bespreken van de stappen

in het survey-feedbackproces wijt ik dat voor een deel aan mijn eigen opstelling en concludeer ik dat

meer confronterende opstelling mogelijk tot actie had geleid. Na het gesprek met de waarnemend

directeur betwijfel ik dat. Waarschijnlijk had een confrontatie de tegenstellingen binnen het manage-

mentteam en tussen het managementteam en de unitleiders alleen maar verergerd. Bovendien blok-

keert de op handen zijnde fusie dat energie wordt gestoken in het vinden van een oplossing. Het na de

fusie te formeren nieuwe managementteam kan een frisse start maken en wellicht ook de nodige

beweging realiseren.

gesprek over de casebeschrijving
In oktober 2001 voer ik een gesprek met de voormalig waarnemend directeur. Zij is

inmiddels directeur van wat nu heet orthopedagogisch centrum Ottho Gerard Heldring.

Naast bovengenoemde onderwerpen komt ook de bespreking van de casebeschrijving in het

gehele managementteam aan de orde. Het voorstel om de beschrijving met alle leden van het

managementteam te bespreken komt van de directeur. Ik vind dat een zinvol idee en wil

graag bij die bespreking aanwezig zijn. Beide besprekingen hebben een ander karakter en

daarom geef ik de inhoud gescheiden weer.

De directeur geeft aan dat de casebeschrijving makkelijk leest, maar dat zij het lastig vond

om zo ver terug te gaan in de tijd. Als wij bespreken wanneer het project speelde, blijkt dat dat

eigenlijk minder lang geleden is dan zij dacht. Doordat ondertussen erg veel is gebeurd, lijkt

het langer dan feitelijk het geval is. De directeur vergelijkt de huidige situatie met de situatie

van enkele jaren terug waarin het slecht lukte om verandering en verbetering te realiseren.

Inmiddels is op alle terreinen vooruitgang geboekt. Ter nuancering geeft de directeur aan dat

zij niet vindt dat er inmiddels sprake is van een ideale situatie. Naar mijn idee is deze
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bescheidenheid enigszins ongepast. Trots lijkt meer op zijn plaats gezien de ontwikkelingen

in de afgelopen jaren. Ik schets een globaal beeld van die ontwikkelingen.

De fusie met de nabijgelegen inrichting is niet doorgegaan. Op last van het ministerie is

vervolgens verkend of fusie met een andere nabijgelegen inrichting mogelijk was. In plaats

daarvan heeft de inrichting zich sterk gemaakt voor een speciale status als orthopedagogisch

centrum. In de praktijk vervulde het die rol al, maar erkenning van het ministerie hiervoor

en verwerving van een speciale status als landelijk centrum voor ‘de meest lastige jongeren’

waren nodig om de inrichting zelfstandig te laten voortbestaan. In dit kader is onder meer

ook de behandelmethodiek vernieuwd, is een nieuwe afdeling orthopedagogiek ontstaan,

kreeg het Ambulatorium voor ambulante psychiatrische hulp vorm en ligt een gesloten afdeling

in het verschiet. Binnen het managementteam heeft verandering plaatsgevonden. De functie

van directeur is na lange tijd formeel ingevuld. Dit heeft geleid tot helderheid en maakte het

mogelijk om gericht op verandering te gaan koersen. Binnen het managementteam is een

onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke sturing en uitvoering, en onderlinge relaties zijn

verbeterd. Er is een nieuw hoofd Behandeling en Activiteiten gekomen, van buiten de inrichting.

Het huidige managementteam doet regelmatig aan zelfevaluatie en laat zich begeleiden.

Middels opleiding en training is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de unitleiding. Er is een

afdeling Personeel en Organisatie opgezet. Computergebruik is inmiddels volledig onder-

steunend aan de behandeling van jongeren. Er is een traject geweest voor verbetering van de

communicatie. Kortom, er is veel tijd en energie geïnvesteerd in realisatie van veranderingen.

Iedereen heeft daaraan bijgedragen. Het negatieve rapport naar aanleiding van mijn onderzoek

heeft samen met het rapport van de fusiemanager, een audit en een risico-inventarisatie

gezorgd voor een impuls tot werkelijk veranderen. Destijds was al bekend dat dingen echt

anders moesten, maar lukte het niet om beleidsvoornemens in actie om te zetten. De geboekte

vooruitgang had ik niet kunnen vermoeden op basis van de situatie toen.

Verrassend voor de directeur is vooral het verschil tussen toen en nu. De dag voor onze

afspraak vond een congres plaats waarop alle jeugdinrichtingen van Nederland zich presenteerden

OPC Ottho Gerard Heldring viel daar duidelijk op, in die zin dat er een groep trotse en

enthousiaste medewerkers stond die uitstraalde dat het goed gaat met de inrichting. Ten tijde

van het onderzoek keken mensen nog erg naar het verleden en deed de inrichting zich slechter

voor dan zij was. Ook op het ministerie wordt gezien dat het goed gaat. De Dienst Justitiële

Inrichtingen (DJI) vergelijkt inrichtingen onderling. Momenteel is het INK-model daarvoor

de norm, binnenkort gaan in het kader van outputsturing weer nieuwe normen gelden.

OPC Ottho Gerard Heldring behoort volgens de DJI tot de beste inrichtingen van Nederland.

Op mijn vraag wat een belangrijke leerervaring is geweest, geeft de directeur drie antwoorden.

Ten eerste heeft mijn onderzoek in combinatie met de andere onderzoeken het besef versterkt

dat wat zij weet van beleid en plannen niet makkelijk is over te dragen op anderen.

Informeren en vertellen over veranderingen – al dan niet in eigen persoon – is onvoldoende.

Er is meer nodig om te zorgen dat mensen in beweging komen en aan de slag gaan met realisatie.

Ten tweede is duidelijk geworden dat niet iedereen alles wil weten over verandering en dat

dat misschien ook niet moet. Daarom is het nodig om keuzes te maken en gericht te kijken

waar groepen of personen behoefte aan hebben. Ten derde is het van groot belang om niet
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alleen te zeuren over wat fout gaat, maar ook te vieren wat goed gaat en trots te zijn als dingen

zijn bereikt.

Tijdens de bespreking met het hele managementteam wordt bevestigd dat er in positieve

zin veel is gebeurd. De meeste hiervoor genoemde veranderingen komen aan bod. Eén van de

kernelementen is dat er meer rust wordt genomen. Een reactieve houding van het management-

team heeft plaats gemaakt voor een proactieve. Dat maakt dat problemen worden voorkomen

en op andere manier met Justitie wordt gesproken. Rust biedt ook de gelegenheid om de

energie uit de organisatie te gebruiken en voorkomt dat operationele zaken te veel aandacht

van het managementteam opeisen. Beleid wordt inmiddels in stappen ontwikkeld en de unit-

leiding wordt daarin betrokken. Gaandeweg begint zich een lange termijn visie te ontwikkelen.

Een ander element is dat de leden van het managementteam bewust hebben gewerkt aan hun

eigen ontwikkeling. De komst van het hoofd Behandeling en Activiteiten heeft de samenstelling

van het team veranderd en dat heeft een positieve invloed op het functioneren. Zowel onder-

ling als met de unitleiding wordt beter samengewerkt, waar een duidelijke voorbeeldfunctie

van uitgaat. Versterking van de leidinggevende functies is voelbaar in de organisatie en maakt

onder meer dat de unitleiding zich bewuster is van de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Een belangrijke indicatie van verbeteringen is dat het nieuwe lid van het managementteam

aangeeft in de huidige situatie weinig te herkennen van de in de casebeschrijving gesignaleerde

problemen. Net als de directeur geven de leden van het managementteam aan dat de situatie

op dit moment niet volmaakt is. Wij sluiten af met de constatering dat inmiddels wel veel

goed gaat en dat het juist belangrijk is om daar ook bij stil te staan.

terug naar de onderzoeksvragen
In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk sluit ik de case af door te kijken wat deze leert

over de onderzoeksvragen. De vier vragen zijn in dit hoofdstuk al uitgebreid aan de orde

gekomen. Hier geef ik per vraag de kern van de beantwoording weer. In hoofdstuk 11 worden

de cases met elkaar vergeleken.

Belemmeringen bij de invoering van de veranderingen
De overwegend negatieve uitkomsten van het onderzoek in deze case wijzen op problemen die

te maken hebben met de organisatie en met de aanpak en inrichting van het veranderings-

proces. Realisatie van veranderingen en verbeteringen wordt in de eerste plaats bemoeilijkt

door onduidelijkheid over de doelen en de aanpak van de veranderingen, slechte informatie-

voorziening en communicatie, en het handelen van het managementteam. Weinig mensen

weten wat de bedoeling is van de veranderingen en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.

Dat wordt voor een deel veroorzaakt door de wijze van informeren en communiceren.

Daarnaast is sprake van verstoorde onderlinge relaties en kritiek op de manier waarop het

managementteam de veranderingen aanstuurt en begeleidt. Het tijdsverloop van de veranderingen

vormt een ander knelpunt. Er verandert te veel tegelijk gezien de werkdruk en het personeels-

tekort. Ten slotte wordt onvoldoende aandacht besteed aan het creëren van betrokkenheid en

is er gebrek aan draagvlak voor veranderingen.
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Het handelen van het middenkader vormt een belemmering bij de invoering van veranderingen.

Echter, er is minder kritiek op de unitmanagers dan op het managementteam. Opvallend is de

unanieme kritiek van de unitmanagers op de rol van het managementteam in het veranderings-

proces. Bovendien is de steun en inzet voor de veranderingen bij beide groepen relatief laag.

Deze situatie raakt de kern van de problemen bij de jeugdinrichting.

De bevorderende factor is de kracht en de wil van betrokkenen om verandering en verbetering

te realiseren. Bovendien is het managementteam zich bewust van de problemen en wordt

actie ondernomen om deze op te lossen. Twee sterke punten van de jeugdinrichting zijn het

doorzettingsvermogen en de visie op de behandeling van de jongeren. Daaruit putten mensen

energie die nodig is om verder te gaan met het veranderingsproces.

Perspectieven van belanghebbenden
Het managementteam, de unitleiders en de medewerkers denken verschillend over de jeugd-

inrichting en over de invoering van de veranderingen. De leden van het managementteam

oordelen het meest positief over de stichting en de veranderingen. De unitleiders zijn het

meest negatief over de stichting, waarschijnlijk omdat zij in hun dagelijkse werk telkens worden

geconfronteerd met de problemen die in de jeugdinrichting spelen. De unitleiders en de

medewerkers oordelen het meest negatief over de veranderingen. De rol en positie van deze

twee groepen maken dat zij veranderingen moeten realiseren waar zij weinig voeling mee

hebben.

Het uitsplitsen van de scores van de drie groepen levert verontrustende aanvullende informatie.

Hoewel het managementteam positiever oordeelt over de invoering van de veranderingen

dan de unitleiders en de medewerkers, blijkt dat deze groep zelf geen duidelijk beeld heeft

van de doelen en aanpak van de veranderingen. De unitleiders, die de veranderingen moeten

invoeren in hun eenheden, hebben nog minder een beeld van de bedoeling van de veranderingen.

Alle unitleiders oordelen negatief over het handelen van het managementteam bij de invoering

van veranderingen.

Het bespreken van de verschillende perspectieven is onderdeel van de terugkoppeling van

de uitkomsten. De feedback beperkt zich tot het managementteam en de unitleiders. Aan de

orde stellen dat tweederde van het managementteam geen beeld heeft van de doelen en de

aanpak van de veranderingen of dat alle unitleiders kritiek hebben op het managementteam

betekent een stevige confrontatie van perspectieven. Die confrontatie ga ik uit de weg, vooral

omdat ik niet kan overzien wat voor reacties die zou losmaken en of ik die reacties kan hanteren.

Aanpak en effectiviteit van het veranderingsproces
De aanpak van de veranderingen is lastig te karakteriseren. Er is geen sprake van een ontwerp-

benadering of van een ontwikkelbenadering. Evenmin constateer ik een bewuste gemengde

aanpak of een zogenaamde pendelaanpak. Ik kom tot de conclusie dat gewerkt wordt aan

verandering, verbetering en ontwikkeling van de jeugdinrichting zonder heldere aanpak.

Het ontbreken van een heldere aanpak van veranderingen draagt er in belangrijke mate aan

bij dat ruim zeventig procent van de betrokkenen negatief oordeelt over het veranderings-

proces. Dat is een lage proceseffectiviteit.
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De lage proceseffectiviteit gaat samen met een negatieve beoordeling van het handelen

van de verandermanagers. Er is kritiek op de wijze waarop het managementteam communiceert

en op de aansturing van de veranderingen. Het is niet duidelijk wat het managementteam

wil, waarom dat nodig is en hoe realisatie plaatsvindt. Mensen vinden dat de aanpak die het

managementteam volgt niet aansluit bij wat binnen de stichting speelt. Het managementteam

is zich bewust van deze problemen en werkt aan verbetering.

Survey-feedback en versterking van de invoering van de veranderingen
Het aangepaste stappenplan uit de vorige case vormt een werkzame basis voor de survey-

feedback. Het lukt niet om de terugkoppeling naar de eenheden voor te bereiden en uit te

voeren, maar dat heeft vooral te maken met de uitkomsten van de survey. Ervaringen in deze

case leiden tot drie kleine aanvullingen op het stappenplan. Ten eerste is het van belang om

te wijzen op de mogelijkheid tot het toevoegen van extra open vragen aan de vragenlijst.

Daarmee vindt meer aansluiting plaats op de wensen van een organisatie en ontstaat een rijker

beeld van de stand van zaken. Ten tweede is het zinvol om reacties te inventariseren tijdens de

bespreking van de uitkomsten met leidinggevenden. Dat draagt bij aan het gemeenschappelijk

en bespreekbaar maken van de uitkomsten. Ten derde is het zinvol om aandacht te besteden

aan de bespreking van de samenvatting in de eenheden. Op die manier wordt de samenvatting

integraal onderdeel van de terugkoppeling van de uitkomsten en het maken van plannen

voor verbeteringen.

De bijdrage van de survey-feedback aan de veranderingen in deze case komt vooral neer

op het in beeld brengen van de problematische situatie bij de jeugdinrichting. De aard van

de resultaten maakt dat het niet mogelijk is om samen met medewerkers na te denken over

de vraag hoe verbetering van de situatie kan worden bereikt. Leidinggevenden moeten eerst

met elkaar aan de slag. Een vraag die daarmee samenhangt is of survey-feedback een geschikte

interventie is wanneer er sprake is van verstoorde relaties tussen leidinggevenden en een

managementteam. Een survey-feedback kan daarvoor geschikt zijn, bijvoorbeeld als het

blootleggen van dergelijke problemen wordt gevolgd door het aanpakken ervan. Daarbij is

het van belang de groepen te begeleiden in het opnieuw vormgeven van een samenwerkings-

relatie. Wanneer een managementteam en leidinggevenden aan de slag willen met het verbeteren

van hun eigen en onderlinge functioneren, kunnen zij dat bespreken als onderdeel van de

terugkoppeling van de resultaten naar de eenheden.

Bij bespreking van de casebeschrijving blijkt het managementteam de negatieve uitkomsten

serieus te hebben genomen. Het afketsen van de fusie en de benoeming van een nieuwe directeur

maakten dat gericht aan de slag kon worden gegaan met verbeteren. Het managementteam

heeft de uitkomsten van de survey gebundeld met die van andere onderzoeken wat resulteerde

in een lijst met aandachtspunten. Er is onder meer geïnvesteerd in versterking van het management

en ontwikkeling van de leidinggevenden. Veel van de in het onderzoek gesignaleerde problemen

zijn enkele jaren opgelost of verminderd.
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rijksbehandelinrichting
de hunnerberg
jongens behandelen en de organisatie 
volwassen maken

inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de veranderingen bij de Rijksbehandelinrichting voor jeugdigen 

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

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

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

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

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

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

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

ontwikkelingsproces.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mijn rol als onderzoeker van organisaties in verandering.

schets van de jeugdinrichting en de 
veranderingen
Plaatsing van jongens in een jeugdinrichting is in Nederland mogelijk na een uitspraak van

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

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

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

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

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

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

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

verwaarloosd.

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

Daarnaast bestaan negen particuliere behandelinrichtingen. De behandelinrichtingen hebben

als doel jongeren te leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Ontwikkel-

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

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

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

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

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

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

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

bij aan zijn reïntegratie in de samenleving.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onderdeel van het behandelplan. Sociotherapeutisch medewerkers zijn verantwoordelijk

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

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

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

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

grotendeels door in de leefgroepen.

Het ‘product’ dat de inrichting wil leveren is een goede terugkeer van de jongens in de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan te passen. In deze nieuwe structuur zijn behandeling en beheer geïntegreerd in twee

226



units. In de ene unit zijn de Maximaal Gesloten Afdelingen en de Gesloten Afdelingen onder-

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

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

Direct onder een van de directeuren vallen de bureaus Beleidsondersteuning,

Managementondersteuning, Behandeling, en Behandelingsondersteuning, evenals de andere

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

Organisatie en Automatisering. Figuur 8.1 geeft het organigram van De Hunnerberg weer.

Figuur 8.1  Organigram van Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsondersteuning en Managementondersteuning werken vooral voor de hele organisatie

en ondersteunen de directie.

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

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

en aan de bureaus Beleidsondersteuning en Managementondersteuning. De beide unitdirecteuren

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

ondersteunende afdelingen. De unitdirecteuren zijn resultaatverantwoordelijk voor hun unit

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

van directeur en afdelingshoofd kent de inrichting zogenaamde teamcoördinatoren.

Teamcoördinatoren hebben geen leidinggevende functie maar voeren coördinerende taken

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

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

een teamcoördinator.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om communicatie en aansturing

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

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

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

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

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

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

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

woordelijkheden en bevoegdheden geïnventariseerd. Tevens beginnen in 1997 de voorbereidingen

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

daarmee samenhangende veranderingen kunnen de gesignaleerde knelpunten werkelijk worden

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

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

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

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

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

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

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

van het nieuwe organisatiemodel verloopt gelijktijdig met de uitwerking van geselecteerde

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

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

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

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

hoofden resultaatverantwoordelijk te maken voor hun afdeling. Verantwoordelijkheid voor

output en resultaten wordt middels contractmanagement gerealiseerd. In afdelingsplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van de jongens.

Naast deze thema’s wordt in de loop van het jaar door veel mensen binnen de inrichting

gewerkt aan verbetering van deskundigheid, resultaatgericht behandelen, het dagprogramma

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

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

concretisering van de behandeldoelstellingen en om afstemming tussen de behandelings-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organisatorische consequenties van de capaciteitsuitbreiding van de Open Afdeling, toekennen

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

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

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

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

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

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

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

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

bezig met de uitvoering van het dagelijkse werk.

Figuur 8.2 geeft per aspect van de jeugdinrichting weer welke veranderingen spelen.

Deze veranderingen hangen in belangrijke mate met elkaar samen en vloeien voort uit de

herinrichting van de organisatie of uit gesignaleerde verbeterpunten. De basis voor de 

veranderingen is gelegd tijdens de zelfevaluatie en de daarop volgende audit.

Figuur 8.2  Organisatie-ontwikkeling bij Rijksbehandelinrichting voor jeugdigen De Hunnerberg

contact met de jeugdinrichting en plan voor
samenwerking
In september 1998 vindt een kennismakingsgesprek plaats met de directeur van de gesloten

unit van De Hunnerberg. Voor de zomer rondt hij een postdoctorale cursus af over manage-

ment van veranderingsprocessen. Tijdens die cursus komt het onderzoeksproject aan de
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orde. De directeur geeft dan aan geïnteresseerd te zijn in deelname, net als een collega direc-

teur van een andere jeugdinrichting (zie hoofdstuk 7). Hij ontvangt daarom de brochure

‘Effectief veranderen’ en ik maak een afspraak om nader kennis te maken.

Tijdens het eerste gesprek gaan wij in op drie onderwerpen: het onderzoeksproject, de

situatie bij De Hunnerberg en mogelijkheden voor samenwerking. Over het onderzoeksproject

vertel ik in hoofdlijnen wat de bedoeling is, wat deelname voor de jeugdinrichting inhoudt en

wat dat oplevert. De directeur geeft aan dat het project hem aanspreekt en dat hij mogelijk-

heden ziet voor samenwerking. Voor wij daar nader op ingaan, komt de situatie bij De

Hunnerberg aan de orde. De directeur geeft eerst een beschrijving van de jeugdinrichting, de

afdelingen en de ‘klanten’. Hij schetst de korte historie van de inrichting en de eerste onder-

zoeken naar het functioneren van de organisatie, een jaar na de start. Die onderzoeken zijn

op eigen initiatief verricht en voor het eerst is binnen een justitiële inrichting een dergelijke

aanpak gevolgd. Aanbevelingen uit de onderzoeken en uitbreiding van de capaciteit leiden

tot een verbeterplan en tot herinrichting van de organisatie. Een belangrijk doel is om meer

op resultaat te gaan sturen. Dat doel is onder andere verwerkt in resultaatverantwoordelijkheid

van de nieuwe units en afdelingen, in de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden en in de wens om een informatiesysteem voor het management op te zetten. De nieuwe

behandelingsvisie speelt eveneens een belangrijke rol. Het managementteam is enthousiast

over de veranderingen en richt zijn aandacht nu op de afdelingshoofden. Die moeten de

veranderingen gaan dragen en zorgen dat invoering wordt gerealiseerd. Twee sterke punten

van de organisatie zijn de grote betrokkenheid van het personeel en de mogelijkheden om

verandering te bewerkstelligen. Zijn zorg ligt bij de drukte van het dagelijkse werk, het verloop

en de kwaliteit van het personeel, en bij de vraag of behandeling van jongeren op maat-

schappelijk draagvlak kan blijven rekenen.

Aan het einde van het eerste gesprek stel ik voor om een plan van aanpak te maken waarin

ik nader inga op het doel van het onderzoek, de achtergronden en de aanpak bij De

Hunnerberg. Het plan van aanpak bespreken wij twee weken later. In de tussentijd bespreekt

de directeur het idee voor samenwerking met de twee andere leden van het managementteam:

de algemeen directeur en de directeur van de reïntegratie unit. Bij de bespreking van het plan

van aanpak gaan wij vooral in op twee onderwerpen. Als eerste komt de focus van het onder-

zoek aan bod. Wij bespreken welke veranderingen op dat moment het meest spelen binnen

de jeugdinrichting. Dat zijn de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, de uitbreiding

van de open afdeling en de aanpassing van de behandelingsvisie. Deze veranderingen worden

tijdens het onderzoek genoemd als concretisering van de organisatie-ontwikkeling. Als tweede

staan wij stil bij de aanpak van het onderzoek bij De Hunnerberg. Daarbij gaat het om het

informeren van de afdelingshoofden en de medewerkers, om de oriënterende gesprekken, om

aanpassing van de vragenlijst, om de planning en om de terugkoppeling van de resultaten.

Ik schets daarbij mijn ervaringen in vorige onderzoeken en wij bespreken wat een zinvolle

invulling is bij De Hunnerberg. Daarbij komt onder meer aan de orde dat het van belang is

om met de hoofden af te stemmen over de afname van de vragenlijst en over terugkoppeling

van de uitkomsten. In paragraaf 8.6 komen de stappen in het feedbackproces uitgebreid aan

bod. Hier geef ik vast kort weer hoe het eerste contact met de leidinggevenden verloopt.
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In de planning staat opgenomen dat het plan van aanpak wordt besproken met de leden

van het managementteam en met de afdelingshoofden. Door de volle agenda van het management-

team is er weinig tijd beschikbaar om bij het plan stil te staan. Mede daarom ben ik niet

aanwezig. Van de directeur van de gesloten unit begrijp ik dat de andere directeuren het plan

helder vinden en het onderzoek steunen. Na bespreking van het plan van aanpak in het

managementteam eind september wordt het verspreid onder de afdelingshoofden. Half oktober

zijn alle afdelingshoofden bijeen in een conferentieoord om in werkgroepen de invoering van de

nieuwe organisatie voor te bereiden. Voor de lunch krijg ik de gelegenheid om het onderzoeks-

project toe te lichten. Ik ontmoet dan vrijwel alle afdelingshoofden en de directeur van de

reïntegratie unit. De algemeen directeur is niet aanwezig. Met de afdelingshoofden bespreek

ik de doelen van het onderzoek en de uitvoering. Wij spreken af dat de hoofden de vragen-

lijsten verspreiden binnen hun afdelingen en dat zij ervoor zorgen dat ingevulde lijsten worden

verstuurd naar de universiteit.

In de beginfase van het onderzoek maak ik afspraken over de plaats van het onderzoek in de

het organisatie-ontwikkelingsproces van De Hunnerberg, over de wijze van terugkoppeling

en over mijn rol. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de stand van zaken

bij de jeugdinrichting kort voor de invoering van de nieuwe organisatiestructuur. Alle mede-

werkers wordt gevraagd aan te geven hoe zij denken over de organisatie en over de aanpak
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Maand Fase in het onderzoek Activiteiten

September/oktober Eerste contact Kennismakingsgesprek met de directeur van de gesloten unit
Maken plan van aanpak voor onderzoeksproject
Gesprek met de unitdirecteur over plan van aanpak
Persoonlijke introductie onderzoek bij afdelingshoofden en andere 
unitdirecteur
Voorbereiden afname vragenlijst
Informeren organisatie over onderzoeksproject
Documentenstudie

November Oriëntering Gesprekken met algemeen directeur, directeur gesloten unit, hoofd 
Gesloten Afdeling, hoofd Vorming en Opleiding, hoofd Personeel en 
Organisatie, hoofd Facilitaire Zaken, hoofd Financiële Zaken, lid 
ondernemingsraad, teamcoördinator, behandelingscoördinator en 
trajectbegeleider
Aanpassen vragenlijst

November/december Afname vragenlijst Verspreiden vragenlijst door afdelingshoofden
en analyse resultaten Herinneren aan deadline

Analyse resultaten

Januari Terugkoppeling Bespreking resultaten met managementteam en afdelingshoofden
Schrijven rapport
Bespreken rapport met managementteam
Rapport naar afdelingshoofden en ondernemingsraad
Samenvatting beschikbaar voor medewerkers

Januari Afronding Gesprek met managementteam over vervolgacties

Tabel 8.1  Kalender met onderzoeksactiviteiten



van de lopende veranderingen. Over terugkoppeling van de resultaten spreken wij af dat deze

plaatsvindt in fasen. Na analyse van de resultaten bespreek ik deze eerst met het management-

team en kort daarna met de afdelingshoofden. Dan volgt schriftelijke rapportage aan het

managementteam. Naar aanleiding van de resultaten bekijken wij in overleg de mogelijkheden

voor vervolgacties. In ieder geval ontvangen alle afdelingshoofden een exemplaar van het

rapport en alle medewerkers een samenvatting van de resultaten. Over het bespreken van de

resultaten in de afdelingen spreken wij af dat wordt bekeken hoe dat het beste kan aansluiten

bij de situatie in de inrichting na de rapportage. Mijn rol is dat ik het onderzoek uitvoer, dat

ik de resultaten analyseer en bespreek met de leidinggevenden, dat ik de rapportage verzorg

en dat ik meedenk over mogelijkheden om de resultaten in te passen in het organisatie-

ontwikkelingsproces. De directeur van de gesloten unit is contactpersoon voor het onder-

zoek. Een globale weergave van de onderzoeksactiviteiten en de planning staat in tabel 8.1.

Het eerste contact met De Hunnerberg over het onderzoeksproject verloopt goed. Ik voer twee

gesprekken over de invulling van het onderzoek en daarna wordt het plan van aanpak besproken in

managementteam. Op zich is het jammer dat ik niet bij die vergadering aanwezig ben, want dan had

ik kennis kunnen maken met de twee andere leden van het managementteam. Tegelijk wordt het plan

snel besproken en maak ik kennis met de directeur van de andere unit tijdens de bespreking van het

onderzoek met de afdelingshoofden. De algemeen directeur zie ik tijdens een persoonlijk gesprek (zie

volgende paragraaf). Het is mogelijk het onderzoek goed te laten aansluiten bij de lopende veranderingen.

De resultaten van het onderzoek geven een beeld van de situatie tijdens de invoering van nieuwe

structuur. Bij de daarop volgende invoering van andere veranderingen kan rekening worden gehouden

met gesignaleerde problemen. Wij maken nog geen precieze afspraken over de terugkoppeling van de

resultaten naar de eenheden. Het lijkt verstandig die te laten afhangen van de situatie in de organisatie

na de schriftelijke rapportage in januari. Dan kan goed worden aangesloten bij de ontwikkelingen op

dat moment. Wel bekijken wij enkele mogelijkheden en geeft de directeur aan dat het idee om in teams

de resultaten te bespreken hem aanspreekt. Dat is een goed vooruitzicht. Ik ben vooral tevreden over het

idee om aansluiting te zoeken bij de lopende veranderingen. Door bevindingen te integreren in andere

verbeterplannen wordt voorkomen dat het onderzoek een losstaande activiteit is.

Het kennismaken met afdelingshoofden verloopt eveneens naar wens. Ik ben aanwezig tijdens een

conferentiedag waarop de hoofden bezig zijn met de veranderingen. Dat is een mooie gelegenheid om

met hen van gedachten te wisselen over een onderzoek naar die veranderingen. Het onderzoeksproject

spreekt de hoofden aan. Zij geven aan dat het zinvol is om een beeld te hebben van sterke en minder

sterke punten van de organisatie en de veranderingen. Bij het vervolg kunnen zij daar gebruik van

maken. Over het plan voor verspreiding van de vragenlijsten zijn de hoofden eveneens positief. Het belang

van een hoge respons is hen duidelijk en zij geven aan dat zij zich zullen inspannen om zoveel mogelijk

vragenlijsten terug te krijgen. Een checklist voor de afname wordt op prijs gesteld. Enkele hoofden

gaan een weddenschap aan over de hoogte van een respons van hun afdeling. Hoewel later blijkt dat de

respons niet zo hoog is als waarop wordt ingezet, is het een positief signaal dat de hoofden verwachten

dat al hun medewerkers de lijst invullen. Na de bespreking van het onderzoek lunch ik mee. Er heerst

een prettige en informele sfeer. Ik krijg een positieve indruk van de afdelingshoofden en raak positief

gestemd over het onderzoek bij de jeugdinrichting. Dat optimisme blijkt terecht. In paragraaf 8.6 licht

ik dat nader toe als ik uitgebreid inga op de inrichting van de survey-feedback bij De Hunnerberg.
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nadere oriëntatie op de jeugdinrichting en het
organisatie-ontwikkelingsproces
In november voer ik gesprekken met de algemeen directeur, de directeur van de gesloten

unit, het hoofd van de Gesloten Afdeling, het hoofd Vorming en Opleiding, het hoofd

Personeel en Organisatie, het hoofd Facilitaire Zaken, het hoofd Financiële Zaken, een lid

van de ondernemingsraad, een teamcoördinator, een behandelingscoördinator en een traject-

begeleider. De gesprekken dienen twee doelen. Ten eerste wil ik mij een beter beeld vormen

van de jeugdinrichting en van de lopende veranderingen. Daarbij wil ik nagaan of in de

jeugdinrichting de invoering van de nieuwe structuur, de uitbreiding van de capaciteit en de

nieuwe behandelingsvisie op dat moment als de belangrijkste veranderingen worden gezien.

Ten tweede wil ik de mensen die ik spreek enthousiast maken voor het onderzoeksproject.

Ter voorbereiding op de gesprekken en om mij nader te oriënteren op de situatie in de

inrichting lees ik stukken, zoals het rapport van de zelfevaluatie, het auditrapport, de jaar-

plannen voor 1997, 1998 en 1999 en het jaarverslag van 1997. Om mij te oriënteren op het

werkveld van De Hunnerberg lees ik onder meer publicaties van het WODC over jeugd-

inrichtingen (Boendermaker, 1995; Boendermaker & Verwers, 1996).

Het beeld dat tijdens de nadere oriëntatie ontstaat is te beschrijven aan de hand van vijf met

elkaar samenhangende thema’s: (1) het tempo van de veranderingen, (2) de nieuwe organisatie-

structuur, (3) de aansturing van de veranderingen, (4) de nieuwe behandelingsvisie, en (5) de

personele situatie. Deze thema’s komen in vrijwel elk gesprek aan de orde. De mensen die ik spreek

geven allemaal aan dat deze onderwerpen op dit moment erg belangrijk zijn binnen de inrichting.

Mij valt op dat er geen grote tegenstellingen zijn tussen de personen die ik spreek. Er is wel

sprake van accentverschillen in de gesprekken en van verschillen in perspectief. Ook valt op dat

de afdelingshoofden goed op de hoogte zijn van de meningen en ideeën van medewerkers.

Het managementteam is bekend met vraagstukken die anderen bezighouden en met kritiek

vanuit de organisatie. In sommige gevallen is al een oplossing voor problemen bedacht.

Het tempo van de veranderingen is voor iedereen een probleem. Leden van het management-

team, afdelingshoofden en medewerkers geven aan dat sinds de start van de inrichting drie-

ëneenhalf jaar geleden het tempo waarin aan veranderingen en verbeteringen wordt gewerkt

erg hoog ligt. Veranderingen en verbeteringsactiviteiten volgen elkaar in snel tempo op en is

er nauwelijks tijd om zaken te laten ‘inslijpen’ of ‘in de organisatie te laten zakken’.

Afdelingshoofden en medewerkers geven aan dat het managementteam de neiging heeft te

snel te gaan, sneller dan de organisatie kan bijbenen. Door het hoge tempo zijn overleg en

participatie lastig. Het komt regelmatig voor dat het managementteam zonder ruggespraak

besluiten neemt, omdat de (eigen) tijdsplanning daartoe dwingt. Soms wordt gewerkt aan

een nieuwe verbetering terwijl nog niet is bekeken wat de vorige opleverde. Door het hoge

tempo wordt veel ad hoc gereageerd. Tijd om zaken te overdenken is er niet en dat beperkt

de mogelijkheid om fouten te analyseren en te leren. Afdelingshoofden en medewerkers

geven aan dat de tijdsdruk en het tempo tot weerstand leiden. De meerderheid van de mensen

is nog positief over veranderingen, maar er moet voor worden gewaakt dat de stemming niet

omslaat. Aandacht is nodig voor de behoefte aan rust die bij veel mensen in de organisatie leeft.

Daarom moet de druk omlaag en mogelijk kan het managementteam zijn ambitie bijstellen.
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Het managementteam is zich bewust van de behoefte aan rust en de druk die veranderingen

leggen op afdelingshoofden en medewerkers. Matiging is nodig en daarom staat voor 1999

geen nieuw beleid gepland. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt, want de invoering van

de nieuwe structuur gaat nog een flinke inspanning van de organisatie vragen.

Op de herinrichting van de organisatie is kritiek, maar er zijn ook positieve geluiden.

Het eerste kritiekpunt heeft betrekking op de uitwerking van de structuur. Het organigram is

bekend en wordt per 1 januari 1999 operationeel, maar over veel zaken bestaat nog onvoldoende

duidelijkheid. De precieze invulling van de functie van teamcoördinator is bijvoorbeeld nog

niet helder. Er moet nog worden besloten over het wel of niet toekennen van bepaalde

bevoegdheden en over de vraag of er sprake is van een leidinggevende functie. Ook zijn nog

niet alle teamcoördinatoren benoemd. Een tweede punt is dat met name de hoofden van staf-

afdelingen zich afvragen of het verstandig is om afdelingen die beide units moeten bedienen

te koppelen aan een unitdirecteur. De unitdirecteuren kunnen dan in een lastige situatie

komen doordat zij enerzijds verantwoordelijk zijn voor de eigen unit en anderzijds voor een

stafafdeling die voor de hele inrichting werkt. Deze keuze is het gevolg van een compromis

en van de wens van de algemeen directeur om niet alle stafafdelingen te moeten leiden. Het

managementteam is van plan om na ongeveer een half jaar te evalueren of een goede beslissing

is genomen. De omvang van de stafafdelingen wordt eveneens bevraagd. In de nieuwe organisatie

is de verhouding staf – lijn ongeveer gelijk. Zowel vanuit de lijn als vanuit de staf zelf wordt

aan de orde gesteld dat de jeugdinrichting het ook met minder staf moet kunnen. Een derde

punt is dat sommige mensen zich afvragen of niet te veel aandacht uitgaat naar de structuur-

verandering. Daardoor wordt mogelijk te weinig gelet op verbeterpunten die eveneens van

belang zijn. Op zich is de structuurverandering geen oplossing. Bijvoorbeeld integratie van

beheer en behandeling vraagt meer dan alleen onderbrengen van de beheersafdelingen in de

behandelunits. Anderen geven juist aan dat het goed is dat voor geïntegreerd veranderen en

verbeteren is gekozen. De mensen die kritiek hebben, geven meestal ook aan dat zij andere

aspecten van de herinrichting juist sterk vinden. Het belangrijkste positieve punt dat wordt

genoemd is dat de nieuwe organisatie transparanter is en dat de behandeling verbetert.

Voorheen waren er drie hoofden die ieder een maximaal gesloten en een gesloten afdeling

onder zich hadden. Nu is er één hoofd voor de Maximaal Gesloten Afdeling en één voor de

Gesloten Afdeling. Elk afdelingshoofd wordt ondersteund door teamcoördinatoren. Dat

betekent minder overbelasting voor de hoofden en vooral meer uniformiteit in de behandeling.

Mensen zijn ook positief over de uitbreiding van het aantal open plaatsen en de nieuwe

inrichting van de Reïntegratie Afdeling.

De kritiek op de sturing van de veranderingen richt zich vooral op het managementteam.

Zowel afdelingshoofden als medewerkers geven aan dat het managementteam erg veel zaken

zelf regelt, uitwerkt, invult en dat over het algemeen weinig overleg is over beslissingen.

Vaak worden mensen voor voldongen feiten gesteld, beslissingen gewoon meegedeeld en uit-

gewerkte oplossingen gepresenteerd. Kritiek op het opereren als ‘bulldozer’ wordt door het

managementteam afgedaan met de opmerking dat tempo nodig is. Mensen vinden dat er te

weinig mogelijkheden zijn voor participatie aan bijvoorbeeld werkgroepen. De hoge werk-

druk draagt daar in negatieve zin aan bij. Het gewone werk komt al moeilijk af en dan is het

lastig om ook een bijdrage te leveren aan verbeteractiviteiten die in beperkte tijd resultaat
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moeten opleveren. Naast kritiek op de top-down aanpak en de beperkte ruimte voor inbreng

van anderen dan de leden van het managementteam, geven mensen aan dat laat is begonnen

met de concrete invulling van de structuurverandering. Toen zijn werkgroepen gestart, niet

uit oogpunt van participatie maar omdat het managementteam inzag zelf niet voldoende tijd te

hebben. Een aantal afdelingshoofden geeft aan dat meer aandacht nodig is voor een zorgvuldig

en goed geregisseerd veranderingsproces en minder voor tempo en het halen van deadlines.

Tegenover deze kritische geluiden staan opmerkingen over de grote betrokkenheid van het

managementteam bij de organisatie en de veranderingen. Ook is langzaam maar zeker meer

ruimte aan het ontstaan voor inbreng van medewerkers en luistert het managementteam

meer naar anderen in de organisatie. Enkele afdelingshoofden stellen dat inmiddels mensen

uit alle lagen van de organisatie worden betrokken, dat medewerkers ideeën uitwerken en dat

laag in de organisatie initiatief wordt genomen dat hoog in de organisatie gehoor vindt. Veel

mensen zijn niet op de hoogte van deze verbreding van deelname aan de veranderingen doordat

onvoldoende wordt gecommuniceerd. Twee hoofden geven aan dat moet worden opgelet dat

niet alleen het managementteam begrijpt wat er gaande is, maar dat ook overdracht naar

andere niveaus in de organisatie plaatsvindt. Het bevattings- en uithoudingsvermogen van

mensen in de organisatie moet daarbij in de gaten worden gehouden. Anderen geven aan dat

de informatievoorziening sterk is verbeterd en prijzen de openheid van het managementteam.

De nieuwe behandelingsvisie wordt gemengd beoordeeld. Er is kritiek op de totstandkoming

van de behandelingsvisie. Met name de behandelingscoördinatoren zijn daar ontevreden

over, maar ook anderen geven aan dat de nieuwe visie vooral het werk is van een van de

directeuren. Er is overleg geweest met behandelingscoördinatoren, afdelingshoofden, socio-

therapeuten en medewerkers van Vorming en Opleiding, maar daarvan is weinig terug te vinden

in het resultaat. In de nieuwe visie hebben de behandelingscoördinatoren minder contact

met de jongens en moeten zij per persoon voor meer jongens de behandeling coördineren.

Meer afstand en meer jongens betekent volgens de behandelingscoördinatoren dat zij het

zicht op de uitvoering verliezen en dat betekent een bedreiging van de kwaliteit van de

behandeling. De afdelingshoofden en teamcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uit-

voering van de behandeling en daarom ziet het managementteam geen probleem in deze

keuze. Een tweede element in de nieuwe visie is dat in de Maximaal Gesloten Afdeling niet meer

wordt behandeld. Beheersing van de groepen staat daar centraal en individuele behandeling

start pas op de Gesloten Afdeling. Deze keuze heeft voor een deel een financiële achtergrond.

Afdelingshoofden en medewerkers hebben minder oog voor de financiële positie van de

inrichting en zijn vooral begaan met de behandeling van de jongens. Sterk aan de nieuwe

behandeling vinden mensen dat meer eenheid ontstaat die wordt ondersteund door de nieu-

we structuur. Ook komt de trajectbenadering beter tot zijn recht in de vier fasen die een jongen

nu doorloopt. Daardoor verlaten de jongens de inrichting met meer ‘bagage’ dan voorheen.

Zogenaamd casemanagement wordt eveneens positief beoordeeld. Voorheen had elke afdeling

een eigen behandelcoördinator en zag een jongen tijdens zijn traject verschillende coördinatoren.

Nu volgt één behandelingscoördinator een jongen tijdens het hele traject. Bovendien is voor

de laatste fase van de behandeling meer aandacht en wordt het contact met de ouders en de

buitenwereld beter begeleid.

Over de personele situatie is iedereen die ik spreek ongerust. Het grootste probleem
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betreft het tekort aan personeel en het vinden van goed nieuw personeel. Een aantal vacatures

is niet vervuld en door de nieuwe Reïntegratie Afdeling komt formatie beschikbaar. De krappe

arbeidsmarkt en slechte concurrentiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld psychiatrische

instellingen maakt het lastig nieuw personeel te vinden. Niet alle leidinggevende functies zijn

vervuld, er zijn te weinig sociotherapeuten en er dreigt een tekort aan docenten te ontstaan.

Budgettaire ruimte voor personeel is er niet. Het ministerie verstrekt subsidie per geplaatste

jongen en de besteding van die gelden is aan strikte regels gebonden. Door onvoldoende personeel

staat de kwaliteit van de behandeling constant onder druk. Contact met jongens is een

belangrijk onderdeel van de behandeling en met te weinig personeel neemt de intensiviteit

van het contact af. Ook is het verloop onder het personeel een punt van zorg. Zowel onder de

afdelingshoofden als onder medewerkers is het verloop hoog als gevolg van de vele veranderingen,

de onrust, de pioniersfase, de zwaarte van het werk en betere salariëring of ontwikkelings-

mogelijkheden bij andere instellingen. Wat betreft de kwaliteit van het huidige personeel is

aandacht voor deskundigheidsbevordering nodig. Dat geldt niet alleen voor sociotherapeuten

en docenten, maar bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van leidinggevende kwaliteiten bij

de afdelingshoofden en teamcoördinatoren.

Ik voer gesprekken met verschillende betrokkenen. Door de keuze van personen krijg ik gevarieerde

visies op de organisatie en het ontwikkelingsproces. De gesprekken verlopen prettig en in een open

sfeer. Bij iedereen die ik spreek valt de betrokkenheid bij het werk en de jeugdinrichting mij op evenals

een kritische houding. Ik vraag mij af of managementteam zich bewust is van de kritiek de mensen

hebben op de organisatie-ontwikkeling. Voor een deel lijkt dat het geval, want het managementteam

weet bijvoorbeeld dat mensen vinden dat er te weinig tijd is. Ook heeft het managementteam het

gevoel dat er rust nodig is, omdat er al lange tijd veel wordt gevraagd. Ik heb het idee dat het management-

team in mindere mate zicht heeft op de kritiek die mensen hebben op de aansturing van de organisatie-

ontwikkeling. Wel geven de zelfevaluatie en de audit aan dat decentralisatie nodig is. Het management-

team is daarmee aan de slag gegaan onder meer door verantwoordelijkheden lager in de organisatie

te leggen. Echter, veel mensen hebben het gevoel dat veranderingen vooral van managementteam zijn.

Andere geven aan dat dat meevalt, maar dat mensen niet weten dat om inbreng van medewerkers

wordt gevraagd waardoor het idee van een top-down aanpak blijft.

Opnieuw leg ik de uitkomst van de oriëntatie niet voor aan het managementteam. Het gevoel dat ik

mijn gesprekspartners moet beschermen is nog wel aanwezig, maar ik bedenk dat ik dat kan oplossen

door mij te beperken tot algemene indrukken en op te passen dat ik die zo formuleer dat die niet herleidbaar

zijn tot individuen. Het lijkt mij vooral zinvol om de perceptie van de visie op wijze waarop het management-

team stuurt aan de orde te stellen. Ik denk dat het managementteam die feedback wel kan gebruiken en

bovendien ben ik benieuwd wat het perspectief van het managementteam daarop is. Mogelijk levert dat

zinvolle aanvullende informatie die een rol kan spelen de bespreking van de resultaten. Om praktische

redenen lukt het niet om dat gesprek aan te gaan. Ik stel mij voor hoe en wanneer ik met de contact-

persoon over zijn wijze van sturing of de wijze van sturing van het managementteam zou kunnen spreken.

Mijn voorkeur is om dat terloops of min of meer tussendoor te doen, bijvoorbeeld als ik toch bij de

inrichting ben om de setjes vragenlijsten af te geven (is nu niet aan de orde, want De Hunnerberg zorgt

zelf voor de reproductie). Een aparte afspraak maken zou te gewichtig zijn, evenmin vind ik het een

onderwerp om aan de telefoon te bespreken. Mijn volgende afspraak bij de inrichting is om de resul-
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taten te bespreken met de leidinggevenden. Het thema krijgt voldoende aandacht in de vragenlijst en

het gesprek over sturing vindt uiteindelijk plaats als onderdeel van de bespreking van de resultaten

(zie § 8.6). Een leerervaring is dat het bespreken van lastige onderwerpen niet alleen een kwestie is

van gewoon doen (zie § 7.4), maar dat het ook belangrijk is om daar een goede gelegenheid voor te

creëren. Dat is niet altijd makkelijk en in het vervolg moet ik daar rekening mee houden.

De reacties op onderzoek stemmen mij positief. Mensen zijn enthousiast. Tijdens de kennismaking merkte

ik dat de afdelingshoofden het onderzoek zinvol vinden, nu krijg ik ook positieve reacties van medewerkers.

Ik ben benieuwd of dat zichtbaar wordt in de respons. De sfeer in de organisatie is ontspannen en

informeel. Voor mij is het bijzonder om in een gesloten jeugdinrichting rond te lopen. Het hoofd van de

Facilitaire Dienst leidt mij rond langs een aantal leslokalen en een woonafdelingen. De rondleiding

maakt dat ik mij een levendiger beeld kan vormen van een hoop zaken die in de gesprekken aan de orde

komen. Of dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderzoek kan ik niet direct bepalen. Wel ontstaat 

het idee om ‘stage’ te lopen op afdelingen. Door stage te lopen kan een veel uitgebreidere oriëntatie

plaatsvinden die wel bijdraagt aan de kwaliteit van het onderzoek. Voor een dergelijke aanpak is een

andere opzet van het onderzoek nodig. Daar ga ik nu niet aan werken, maar ik houd het idee wel vast.

stand van zaken in de organisatie-ontwikkeling
bij de hunnerberg
In deze paragraaf ga ik eerst in op de resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen bij

Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg’. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de

stellingen uit de vragenlijst, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van 

verschillende belanghebbenden. Daarna interpreteer ik de resultaten en geef ik aan hoe deze zijn

verbonden met de manier waarop de veranderingen bij de jeugdinrichting worden aangepakt.

De introductie en afname van de vragenlijst en de terugkoppeling van de resultaten

komen aan de orde in de volgende paragraaf. Ik noem hier vast dat vijfenvijftig procent van

de vragenlijsten wordt teruggestuurd. Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. De respons van

de afdelingshoofden is tien procent hoger. Van het managementteam ontvang ik één vragen-

lijst. De twee andere leden geven later aan geen tijd te hebben gehad om de lijst in te vullen.

De antwoorden van een van de leden van het managementteam bespreek ik apart. Het

managementteam is een klein en hecht team, maar ik kan niet bepalen in hoeverre de 

antwoorden van één lid representatief zijn voor het hele team. Verder is de terminologie van

de vragenlijst aangepast aan de situatie bij De Hunnerberg. Net als bij Stichting Ottho

Gerard Heldring gaat het vooral om aanpassing van de stellingen over technologie.

Individuele behandelplannen vormen het belangrijkste ‘technische’ hulpmiddel voor uitvoering

van het werk bij de inrichting. Het aspect technologie dat betrekking heeft op het werk bij

De Hunnerberg wordt zodanig ingevuld dat het aangeeft hoe mensen aankijken tegen werken

met behandelplannen. Bij de inrichting wordt steeds meer met computers gewerkt, onder

meer om behandelplannen te maken en aan te passen en om te rapporteren. Bij de aspecten

die betrekking hebben op de veranderingen bij de jeugdinrichting is technologie zodanig

ingevuld dat het gaat over werken met computers. Naast aanpassing van de terminologie is

een extra open vraag opgenomen over sterke punten van de jeugdinrichting.
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Oordelen over stellingen in de vragenlijst
De oordelen van een van de leden van het managementteam, de afdelingshoofden en de

medewerkers over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat in figuur 8.3. Deze figuur

geeft weer hoe mensen naar De Hunnerberg en de veranderingen kijken. Voor alle aspecten

van de organisatie en het organisatie-ontwikkelingsproces is weergegeven in welke mate deze

erg negatief, negatief, positief of erg positief worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene

resultaten weer, dat wil zeggen de oordelen van alle mensen die de vragenlijst invulden. Later

in deze paragraaf komen de verschillen tussen het managementteam, de afdelingshoofden en

de medewerkers aan de orde.

Figuur 8.3  Oordelen over De Hunnerberg en het organisatie-ontwikkelingsproces

N.B. De grijstinten geven de erg negatieve, negatieve, positieve en erg positieve oordelen weer. Door

deze weergave is bijvoorbeeld te zien dat meer dan een kwart van de mensen erg negatief is over

het tijdsverloop. In de bespreking van de resultaten zet ik de negatieve oordelen gezamenlijk af tegen

de positieve.

De figuur laat zien dat van de zes aspecten die betrekking hebben op De Hunnerberg als

organisatie twee aspecten negatief worden beoordeeld door meer dan de helft van de mensen.

Rond de veertig procent oordeelt negatief over drie andere aspecten. Bijna driekwart van de

mensen heeft een helder beeld van de doelen en strategie van de jeugdinrichting. Vijfenzestig

procent vindt de structuur van de jeugdinrichting bureaucratisch. Ongeveer zestig procent
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van de mensen oordeelt positief over cultuur en leidinggeven, over de individuele behandel-

plannen en over het werk bij de inrichting. Tegenover de positieve beoordeling van deze drie

aspecten staat een negatieve beoordeling door ongeveer veertig procent van de mensen. Ten

slotte is vijfenzestig procent negatief over de onderlinge verhoudingen binnen de inrichting.

Zes van de acht aspecten die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces bij

De Hunnerberg worden negatief beoordeeld door meer dan vijftig procent van de mensen.

Over twee van deze zes aspecten oordeelt meer dan vijfenzeventig procent negatief. Bij deze

twee aspecten zijn de erg negatieve percentages dertig en veertig procent. Bij drie andere

aspecten zijn erg negatieve beoordelingen van ongeveer twintig procent zichtbaar.

Vijfenvijftig procent van de mensen heeft geen helder beeld van de doelen en aanpak van het

organisatie-ontwikkelingsproces. Zeventig procent van de mensen is positief over het

gebruik van computers. Tachtig procent geeft aan dat de veranderingen leiden tot spanningen

binnen en tussen afdelingen. Vijfentachtig procent van de mensen oordeelt negatief over het

tijdsverloop van de veranderingen. Zestig procent is negatief over de informatievoorziening.

Zeventig procent van de mensen geeft aan niet tevreden te zijn met het creëren van betrokken-

heid. De rol van het managementteam wordt door ruim zestig procent bekritiseerd. Over de

rol van de afdelingshoofden is bijna zestig procent positief. De twee aspecten die weergeven

hoe mensen de veranderingen beleven worden door ongeveer vijfenzeventig procent positief

beoordeeld. Ruim driekwart van de mensen staat positief ten opzichte van de uitkomst van de

veranderingen. Bijna driekwart steunt de veranderingen en wil zich inzetten voor de verdere

ontwikkeling van de jeugdinrichting.

Antwoorden op de open vragen
De drie open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag

‘Wat maakt het volgens u moeilijk om de veranderingen bij De Hunnerberg te realiseren?’

worden in totaal 136 belemmeringen genoemd. Bij de vraag ‘Wat is volgens u belangrijk om

te zorgen dat de veranderingen bij De Hunnerberg een succes worden?’ worden 94 succes-

voorwaarden genoemd. Bij de vraag ‘Wat vindt u sterk aan De Hunnerberg?’ worden 86 sterke

punten genoemd. De antwoorden op de open vragen zijn gecategoriseerd. Tabel 8.2, 8.3 en

8.4 geven de categorieën weer met telkens drie typerende voorbeelden. Ook is vermeld hoeveel

procent van de antwoorden op de open vragen in de verschillende categorieën is ingedeeld.

Dat geeft een idee van het belang van de belemmerende factoren, succesvoorwaarden en sterke

punten van De Hunnerberg. De restcategorieën met minder dan tien procent van de 

antwoorden zijn niet vermeld.

Tabel 8.2 laat zien dat de personele situatie de meest genoemde belemmering is bij De

Hunnerberg. Ruim een kwart van de antwoorden is ingedeeld in deze categorie. Meestal gaan

de antwoorden over het tekort aan personeel. Mensen geven aan dat er te weinig mensen bij

de inrichting werken. Vaak wordt ook genoemd dat kennis en vaardigheden van het huidige

personeel niet toereikend zijn, dat personeel onvoldoende deskundig is en dat het huidige

personeel niet genoeg ervaring heeft. Gebrek aan ervaring heeft ook te maken met het hoge

verloop onder het personeel dat een aantal keren wordt genoemd.
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Tabel 8.2  Belemmerende factoren bij het realiseren van veranderingen bij Rijksbehandelinrichting

De Hunnerberg

Iets meer dan twintig procent van de antwoorden gaat over de aanpak van de veranderingen.

Het managementteam wordt bekritiseerd vanwege het opleggen van veranderingen aan

medewerkers, sturing van bovenaf en het zonder meer doorvoeren van veranderingen. Ook

geven mensen aan dat veranderingen en beleid vaak ad hoc worden ingevoerd. Een ander punt

van kritiek betreft onvoldoende inbreng van medewerkers. Mensen geven aan dat zij niet of

laat worden betrokken, dat er geen mogelijkheden zijn voor overleg over de veranderingen

en dat niet wordt geluisterd naar de werkvloer.

Bijna twintig procent van de antwoorden gaat over het hoge tempo van de veranderingen.

Mensen noemen tijdsdruk, te veel veranderingen tegelijk en te veel veranderingen achter

elkaar. Ook wordt aangegeven dat er onvoldoende tijd is om veranderingen te laten stabiliseren

en om vorige veranderingen te evalueren. Een aantal mensen geeft aan dat door de structuur

of samenhang van de veranderingen niet helder is en dat de verschillende veranderingen

onvoldoende worden gecoördineerd.

Bijna vijftien procent van de antwoorden gaat over slechte communicatie en onduidelijk-

heid. Bij slechte communicatie gaat het vooral om de kwaliteit van de communicatie. Mensen

geven niet aan dat onvoldoende wordt gecommuniceerd. Onduidelijkheid wordt vaak

genoemd meestal in algemene termen als onduidelijkheid over de veranderingen en te veel

is nog onduidelijk. Een aantal mensen geeft aan dat onduidelijk is wat de gevolgen van de

verandering zullen zijn.

Tien procent van de antwoorden gaat over gebrek aan draagvlak. Mensen geven aan dat er

niet voldoende draagvlak voor veranderingen is en noemen te weinig acceptatie van de

veranderingen. Wanneer wordt gespecificeerd om welke personen het gaat noemen mensen

medewerkers of uitvoerenden. Gebrek aan draagvlak bij afdelingshoofden wordt niet genoemd.
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% van de
Belemmerende factor Voorbeelden antwoorden

Personele situatie Te kort aan personeel 27%
Te weinig kennis en vaardigheden, de doelgroep is te zwaar en roept angst op
Te veel verloop van personeel

Slechte aanpak van Ad hoc beleid met te veel sturing van bovenaf 21%
de veranderingen Het managementteam bereid zich volop voor en medewerkers worden pas aan het einde betrokken

Te weinig luisteren naar inbreng van personeel

Hoge tempo Te veel veranderingen tegelijk 18%
Nog geen periode stabiel een doelstelling gehaald of de volgende verandering start al weer
Onvoldoende tijd voor veranderingen

Slechte communicatie Slechte communicatie 14%
en onduidelijkheid Onduidelijkheid over veranderingen

Onduidelijkheid over gevolgen van de veranderingen

Gebrek aan draagvlak Onvoldoende draagvlak bij betrokken medewerkers 10% 
Gebrek aan draagkracht bij uitvoerenden
Te gering draagvlak



Tabel 8.3  Succesvoorwaarden voor verandering bij Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg

Tabel 8.3 laat zien dat de meest genoemde voorwaarde om de veranderingen bij De

Hunnerberg een succes te maken gaat over het verbeteren van de aanpak van de veranderingen.

Iets meer dan een kwart van de antwoorden op de vraag over succesvoorwaarden kan bij deze

categorie worden ingedeeld. De meeste antwoorden hebben betrekking op een betere aanpak

van de veranderingen door het managementteam. Mensen geven aan dat goede begeleiding

van de veranderingen belangrijk is en dat het managementteam meer oog moet hebben voor

medewerkers. Veel opmerkingen gaan over meer zorgvuldigheid in de aanpak van veranderingen

door bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid van veranderingen beter te beoordelen, tussentijds te

evalueren en minder ad hoc te beslissen.

Twintig procent van de antwoorden gaat over goed en voldoende personeel. De meeste

antwoorden gaan over de kwaliteit van personeel. Mensen geven aan dat deskundigheid en

ervaring belangrijk zijn en wijzen regelmatig op het goed inwerken en begeleiden van nieuw

personeel. Ook het verbeteren van de kwaliteit van het huidige personeel wordt genoemd,

bijvoorbeeld door cursussen, scholing en begeleiding.

Bijna twintig procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie ‘goede

communicatie en informatie’. ‘Goede communicatie’ is het meest genoemde antwoord in

deze categorie en wordt letterlijk zo geformuleerd. Wat goede communicatie inhoudt is niet

gespecificeerd. ‘Goede informatie’ wordt ook vaak genoemd. Daarbij geven mensen aan dat

tijd en aandacht voor informatie belangrijk is, net als het goed doseren van duidelijke informatie

over de veranderingen. Vaker informeren of communiceren wordt nauwelijks genoemd.

Ruim vijftien procent van de antwoorden gaat over medewerkers betrekken en serieus

nemen. Mensen geven aan dat het belangrijk is om met meer mensen aan de veranderingen

te werken. Vrijwel alle antwoorden richten zich direct of indirect tot het managementteam.

Het managementteam moet meer en beter luisteren naar de werkvloer. Meer zorg en oog
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% van de 

Succesvoorwaarde Voorbeelden antwoorden

Betere aanpak van de Managementteam moet beleid minder opleggen 26%
veranderingen Meer zorgvuldigheid en minder pragmatisme

Zorgdragen voor een duidelijk implementatietraject

Goed en voldoende personeel Ervaren personeel dat bestand is tegen werkdruk en daarvoor goed wordt betaald 20%
Meer aandacht en zorg voor personeel
Meer investeren in de begeleiding, scholing en ondersteuning van personeel

Goede communicatie en Goede communicatie 19%
informatie Goede informatie gedoseerd aanbieden

Goede interne voorlichting, steeds herhalen waarom en hoe

Medewerkers betrekken en Participatie in de veranderingen van álle medewerkers 17%
serieus nemen Luisteren naar de werkvloer, gebruik maken van hun kennis en ervaring

Meer invloed van personeel om veranderingen bij te sturen

Niet te veel tegelijk veranderen Het tempo terugbrengen, de meeste medewerkers kunnen het anders niet bijbenen 13%
Niet blijven doorgaan met veranderen, maar rust inbouwen
Gefaseerde invoering van veranderingen



voor de werkvloer is van belang. Een aantal mensen geeft aan dat veranderingen beter worden

gedragen als er meer samen met het personeel aan wordt gewerkt.

Bijna vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie ‘niet te

veel tegelijk veranderen’. Vrijwel alle antwoorden gaan over het afremmen van het huidig

tempo en het creëren van rust. Veranderingen moeten in fasen ingevoerd, over een langere

tijdsperiode en worden aangepast aan knelpunten die tijdens de veranderingen ontstaan.

Meer rust is ook belangrijk. Dan noemen mensen vooral de nabije toekomst waarin eerst rust

nodig is of uitzicht op rust moet worden geboden.

Tabel 8.4  Sterke punten van Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg

Tabel 8.4 laat zien dat bijna vijfendertig procent van de antwoorden is ingedeeld bij de

categorie ‘goede sfeer en prettige werkomgeving’. De meeste antwoorden zijn ingedeeld in deze

categorie en gaan over de goede onderlinge relaties tussen medewerkers, tussen afdelings-

hoofden en medewerkers en in de teams. De betrokkenheid van medewerkers op elkaar

wordt ook genoemd. Een aantal antwoorden gaat over de werkomgeving die veilig is, waar

open met elkaar gesproken kan worden en waar prettig wordt samengewerkt.

Ruim een kwart van de antwoorden gaat over de visie op de behandeling van de jongens

en op de wijze van behandelen. Mensen noemen dat de inrichting goede doelen nastreeft, een

heldere visie heeft en dat er goed is nagedacht over de behandeling. Ook de wijze van behandelen

vinden veel mensen sterk. Het gaat dan vaak over de combinatie van behandeling en opleiding,

de structuur in de behandeling, de fasering, de methodiek en het resultaat dat in korte tijd

wordt geboekt.

Bijna een kwart van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie ‘inzet, betrokken-

heid en het streven naar verbetering’. Bij deze antwoorden gaat het om de inspanningen van

mensen voor de jeugdinrichting. Sommige mensen noemen de inzet van iedereen, anderen

zijn specifieker en geven aan dat de inzet van de medewerkers of juist van het management-

team of ‘de harde kern’ een sterk punt is van de inrichting. Betrokkenheid bij het werk wordt

een aantal keren genoemd, net als het streven naar verbetering. Daarbij gaat het om de wil

van de inrichting om te groeien, verder te komen en om de bereidheid tot veranderen.
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% van de 

Sterke punt Voorbeelden antwoorden

Goede sfeer en prettige Leuke inrichting om in te werken 34%
werkomgeving Collegialiteit in het algemeen

Sociale betrokkenheid, onderling steun bieden en ontvangen

Visie en wijze van behandelen Visie op behandeling van jongens en opleiden (begeleiding binnen en buiten) 27%
Duidelijke behandeling en uitgezette methodiek
Niveau van de opleidingen die de jongens wordt geboden

Inzet, betrokkenheid en Goed personeel dat inzet toont en meer dan normale betrokkenheid 24%
streven naar verbetering De wil om te groeien en om niet stil te staan

Streven naar inhoudelijke en professionele verbetering



Perspectieven van verandermanager, afdelingshoofden en medewerkers
De driedeling ‘strategen, invoerders en ontvangers’ gebruik ik om belanghebbenden te

onderscheiden in het organisatie-ontwikkelingsproces bij de inrichting. De leden van het

managementteam vervullen bij De Hunnerberg de rol van strategen. Het managementteam

zet het beleid van de inrichting uit en maakt de jaarplannen. Na de zelfevaluatie en de audit

bepalen de leden van het managementteam op welke verbeterpunten de jeugdinrichting zich

gaat concentreren. Ook het plan voor de herinrichting van de organisatie is vooral door het

managementteam gemaakt. De integratie van de structuurverandering en de andere verbeter-

activiteiten is eveneens in handen van het managementteam. Het invoeren van veranderingen

is een taak van de afdelingshoofden die tevens plannen verder uitwerken wanneer dat nog

niet door het managementteam is gedaan. De hoofden maakten bijvoorbeeld afdelingsplannen

waarin de consequenties van het algemene beleid voor hun eigen afdeling zijn verwerkt.

Ter voorbereiding van de invoering van de nieuwe structuur en daarmee samenhangende

veranderingen nemen de afdelingshoofden deel aan werkgroepen. In die werkgroepen komt de

concrete uitwerking van de veranderingen in de eerste helft van 1999 aan de orde. De kaders

daarvoor zijn door het managementteam bepaald. Onder medewerkers versta ik de socio-

therapeuten, de medewerkers van Vorming en Opleiding en de medewerkers van de staf-

afdelingen. De teamcoördinatoren reken ik ook tot de medewerkers, omdat zij formeel (nog)

geen leidinggevende functie hebben. De medewerkers zijn de ontvangers van de veranderingen.

Meestal worden veranderingen door de afdelingshoofden aan de medewerkers bekend

gemaakt. Algemene informatie verstrekt het managementteam. Een enkele keer worden

medewerkers betrokken bij de invoering van veranderingen. Bij het maken van de nieuwe

behandelingsvisie is bijvoorbeeld overleg geweest met de behandelingscoördinatoren. Na de

besluitvorming over de nieuwe behandelingsvisie zien zij vervolgens niet veel terug van hun

opmerkingen. Hetzelfde geldt voor andere situaties waarin met de staf of met medewerkers over

veranderingen heeft plaatsgevonden. Daarom karakteriseer ik de medewerkers als ontvangers.

Tabel 8.5 bevat de scores van de verandermanager, de afdelingshoofden en de medewerkers

van de behandelafdelingen en van de stafafdelingen. De verandermanager is een van de leden

van het managementteam. Van de andere twee verandermanagers heb ik geen vragenlijsten

ontvangen. In de tabel zijn de erg negatieve en negatieve oordelen samengenomen, net als de

positieve en erg positieve oordelen. Grijs gemaakte percentages geven aan welke groep het

meest negatief oordeelt over een aspect. Onderstreepte percentages geven aan welke groep

het meest positief oordeelt over een aspect. Voor de verandermanager is aangegeven of hij

positief of negatief over de aspecten oordeelt. Doordat geen scores van de andere verander-

managers beschikbaar zijn, staat zijn oordeel gelijk aan honderd procent. Bij vrijwel elk

aspect zorgt dat ervoor dat hij het meest positief of het meest negatief is in vergelijking met de

andere groepen. Niettemin helpt het onderscheiden van de meest positieve en meest negatief

oordelende groepen bij het verkrijgen van een totaalbeeld.

De verandermanager, de afdelingshoofden en de medewerkers verschillen van mening over

de zestien aspecten. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de meest positieve en meest

negatieve oordelen over de jeugdinrichting en het organisatie-ontwikkelingsproces. De verander-

manager is het meest positief over de aspecten die betrekking hebben op de organisatie.

De afdelingshoofden zijn iets minder positief over de organisatie, maar duidelijk positiever
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dan de medewerkers die het minst positief oordelen. De verandermanager is eveneens het

meest positief over het organisatie-ontwikkelingsproces. De medewerkers zijn daar het meest

negatief over. Voor de afdelingshoofden geldt weer een tussenpositie die meer in de buurt

komt van de beoordeling van de verandermanager.

Bij dertien van de zestien aspecten is het grootste verschil tussen de groepen tenminste

dertig procent. De verandermanager heeft een helder beeld van de doelen en strategie van De

Hunnerberg, net als bijna alle afdelingshoofden. De score voor medewerkers op dit aspect is

zeventig procent. De verandermanager oordeelt negatief over de structuur van de organisatie,

net als zeventig procent van de medewerkers. Echter, vrijwel alle afdelingshoofden oordelen

juist positief over het aspect structuur. De verandermanager en vrijwel alle afdelingshoofden zijn

positief over de cultuur en het leidinggeven bij de inrichting. Bij de medewerkers is de helft

positief hierover en de helft negatief. De verandermanager en tweederde van de medewerkers

is positief over de individuele behandelplannen, terwijl zestig procent van de afdelingshoofden
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Verander- Afdelings- Medewerkers Grootste verschil
manager hoofden

negatief positief negatief positief negatief positief

Organisatie

Doelen en strategie positief 15% 85% 30% 70% 30%

Structuur negatief 15% 85% 70% 30% 30%

Cultuur en leidinggeven positief 15% 85% 50% 50% 50%

Technologie positief 60% 40% 35% 65% 60%

Werk positief 35% 65% 40% 60% 40%

Verhoudingen positief 15% 85% 70% 30% 70%

Ontwikkelproces

Doelen en aanpak positief 35% 65% 55% 45% 55%

Technologie positief 0% 100% 35% 65% 35%

Spanningen positief 50% 50% 80% 20% 50%

Tijdsverloop negatief 85% 15% 85% 15% 15%

Informatievoorziening positief 35% 65% 60% 40% 60%

Creëren betrokkenheid positief 35% 65% 75% 25% 75%

Rol verandermanagers positief 15% 85% 60% 40% 60%

Rol leidinggevenden negatief 35% 65% 40% 60% 60%

Verwachting uitkomst positief 15% 85% 20% 80% 20%

Steun en inzet positief 0% 100% 30% 70% 20%

Tabel 8.5  Positieve en negatieve oordelen uitgesplitst naar verandermanager, afdelingshoofden en 

medewerkers

N.B. Voor de verandermanager is aangegeven of hij positief of negatief oordeelt over de aspecten.

Donkergrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest negatief oordeelt over een

aspect. Lichtgrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest positief oordeelt over een

aspect. 



daar negatief over oordeelt. De verandermanager is positief over het werk bij de inrichting.

Rond de zestig procent van de afdelingshoofden en medewerkers is dat ook. De doelen en

aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces zijn helder voor de verandermanager en

voor tweederde van de afdelingshoofden. Voor vijfenvijftig procent van de medewerkers zijn

de doelen en aanpak juist niet duidelijk. De verandermanager en de afdelingshoofden oor-

delen positief over het werken met computers, net als tweederde van de medewerkers.

De verandermanager vindt niet dat de veranderingen leiden tot spanningen binnen en tussen

afdelingen. Tachtig procent van de medewerkers vindt dat dat wel het geval is. De positieve

en negatieve oordelen van de afdelingshoofden zijn bij dit aspect gelijk verdeeld. Over de

informatievoorziening over de veranderingen oordeelt de verandermanager en tweederde

van de afdelingshoofden positief, terwijl zestig procent van de medewerkers daar kritiek op

heeft. De verandermanager en tweederde van de afdelingshoofden oordelen positief over het

creëren van betrokkenheid bij de veranderingen. Driekwart van de medewerkers uit zich

daar juist negatief over. De verandermanager en vrijwel alle afdelingshoofden zijn positief

over de rol van het managementteam bij de veranderingen. Zestig procent van de medewerkers

oordeelt daar negatief over. De verandermanager is negatief over de rol van de hoofden bij

de veranderingen, terwijl ongeveer zestig procent van de hoofden en medewerkers positief

oordeelt over dit aspect.

Interpretatie van de resultaten
In dit gedeelte interpreteer ik bovengenoemde resultaten en probeer ik een samenhangend

beeld te ontwikkelen van de stand van zaken bij De Hunnerberg. De interpretatie van de

resultaten begint met twee vragen: wat gaat op dit moment goed bij de jeugdinrichting en

wat is lastig bij het ontwikkelen van de organisatie? In de beantwoording van deze twee vragen

integreer ik de oordelen over de stellingen met de antwoorden op de open vragen. Vervolgens

bespreek ik de verschillen tussen de verandermanager, de afdelingshoofden en de medewerkers

in de beoordeling van de aspecten uit de vragenlijst. Dan plaats ik de resultaten in het licht

van de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces. Het contrasteren van de resultaten

van deze case met de resultaten van andere cases gebeurt in hoofdstuk 11.

Wat gaat goed?

Een mooi resultaat is de positieve verwachting van de uitkomst van de veranderingen en de

behoorlijke steun en inzet. Ongeveer driekwart van de mensen is optimistisch over de organisatie-

ontwikkeling en wil zich ervoor inzetten. Als een sterk punt van de jeugdinrichting worden

inzet, betrokkenheid en streven naar verbetering genoemd. Het merendeel van de mensen bij

De Hunnerberg staat positief tegenover de structuurwijziging, de nieuwe behandelingsvisie

en de capaciteitsuitbreiding en wil een bijdrage leveren aan het realiseren daarvan. Ook sterk

is dat ongeveer driekwart van de mensen een helder beeld heeft van de doelen en strategie

van de inrichting. Mensen zijn bekend met de behandeldoelstelling en weten op welke wijze

deze in de praktijk kan worden gebracht. Mensen zijn eveneens positief over de visie op de

behandeling van de jongens en over de wijze van behandelen. Zestig procent van de mensen

is positief over de individuele behandelplannen, een belangrijk middel om de behandeling

van de jongens vorm te geven. Bijna zeventig procent is positief over het werken met computers
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die onder andere de behandeling ondersteunen. Over het werk bij de inrichting is ruim zestig

procent van de mensen positief. Als sterk punt van de inrichting noemen veel mensen de

goede sfeer en de prettige werkomgeving. Een lastig punt in dit verband is de problematische

personele situatie. Hoewel men positief is over de inhoud van het werk geven veel mensen

aan dat er onvoldoende personeel is en dat de kwaliteit van het personeel aandacht behoeft.

Ten slotte is rond de vijfenvijftig procent positief over de rol van de afdelingshoofden in het

organisatie-ontwikkelingsproces en over cultuur en leidinggeven bij de jeugdinrichting. Dat

wil zeggen dat ruim de helft van de mensen tevreden is over hun leidinggevenden en over de

manier waarop zij met hun afdeling aan de veranderingen werken.

De kern van de positieve resultaten is mijns inziens de houding van mensen ten opzichte

van de organisatie-ontwikkeling. Er is veel steun voor de structuurverandering, de nieuwe

behandelingsvisie en de capaciteitsuitbreiding. De meeste mensen hebben een sterke band

met het werk bij de inrichting en met de behandeling van de jongens. Per januari gaat de

nieuwe organisatiestructuur functioneren en start de invoering van verbeteringsactiviteiten

die het laatste jaar zijn voorbereid. Er lijkt een stevige basis te zijn voor deze veranderingen en

mensen geven aan een bijdrage te willen leveren aan de realisatie ervan. De afdelingshoofden

en de teamcoördinatoren moeten samen met de medewerkers vorm geven aan die realisatie.

Aandacht voor teamvorming is dan nodig vanwege de (gedeeltelijk) nieuwe samenwerkings-

verbanden. De rol van de afdelingshoofden in het ontwikkelingsproces en de cultuur en het

leidinggeven worden door een kleine meerderheid positief beoordeeld. Dat is een redelijke

score, maar aandacht voor verdere ontwikkeling van het leidinggeven in de nieuwe organisatie

is nodig. Daarom is het positief dat ontwikkeling van leidinggevenden al is onderkend als

verbeterpunt. Naast deze positieve resultaten bestaat er een aantal lastige vraagstukken. Het gaat

dan om negatieve oordelen die meer of minder bekend zijn in de organisatie en die niet een-

voudig zijn te verbeteren.

Wat is lastig?

Om te bepalen wat er lastig is bij het invoeren van veranderingen bij De Hunnerberg kijk ik in

eerste instantie naar de aspecten waarover meer dan de helft van de mensen negatief oordeelt

en naar de antwoorden op de open vragen over belemmeringen en succesvoorwaarden. Deze

resultaten zijn te ordenen onder vijf samenhangende thema’s.

Het tijdsverloop van de veranderingen wordt het meest negatief beoordeeld. Veertig procent

van de mensen oordeelt erg negatief over dit aspect. Slechts vijftien procent is positief over

het tijdsverloop. Vrijwel iedereen geeft aan dat er teveel veranderingen tegelijk worden door-

gevoerd, dat er weinig tijd is voor de verschillende stappen in het proces en dat mensen

onvoldoende gelegenheid krijgen aan de veranderingen te wennen. Ook bij de open vraag

over belemmeringen noemen veel mensen het hoge tempo van de veranderingen. De succes-

voorwaarde ‘minder tegelijk veranderen’ is daaraan gespiegeld. Sinds de start van de inrichting

drie jaar geleden is er sprake van constante ontwikkeling. In het eerste jaar ging de aandacht

vooral uit naar het primaire proces. Daarna vonden de zelfevaluatie en de audit plaats.

Conclusies uit deze onderzoeken waren aanleiding om een aantal verbeteringen te starten en

om de organisatiestructuur aan te passen. Het managementteam vervult een sterke voor-

trekkersrol bij die veranderingen en laat zich bij het bepalen van het tempo wellicht te weinig
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leiden door wat mensen het 'uithoudingsvermogen’ van de afdelingshoofden en medewerkers

noemen. Het managementteam is zich bewust van de druk die de veranderingen op mensen

leggen en ontwikkelt daarom voor 1999 geen nieuw beleid. Echter, de invoering van reeds in

gang gezette ontwikkelingen en veranderingen zal zeker in de eerste helft van dat jaar nog

een flinke inspanning van mensen vragen.

De kritiek op het creëren van betrokkenheid bij het organisatie-ontwikkelingsproces

hangt voor een deel samen met het hoge tempo van de veranderingen. Zeventig procent van

de mensen oordeelt negatief over de aandacht voor medewerkers tijdens de veranderingen.

Er zijn bijvoorbeeld weinig mogelijkheden voor bijsturing, omdat het managementteam

strak vasthoudt aan de eigen plannen en planning. Voor ideeën van medewerkers en visies van

de verschillende afdelingen is weinig ruimte. De bij de open vragen genoemde belemmeringen

over gebrek aan draagvlak en de slechte aanpak hangen hiermee samen. Als succesvoorwaarde

voor verandering noemen mensen dat medewerkers meer moeten worden betrokken en dat

zij serieus willen worden genomen. Tezamen met het sterke punt van de inrichting dat mede-

werkers zich inzetten voor de organisatie en streven naar verbetering geven deze resultaten

aan dat tot nu toe een beperkt aantal mensen een bijdrage levert aan het organisatie-

ontwikkelingsproces. Het lijkt tijd voor verbreding van het proces naar de hele organisatie,

zeker ook omdat de invoering van eerder in gang gezette verbeteracties gaat starten. Het hoge

tempo van de veranderingen maakt het lastig om ruimte te creëren voor medewerkers. Soms

worden medewerkers gevraagd mee te denken over bepaalde verbeterpunten. Vervolgens zien

zij weinig terug van hun ideeën in de beslissing die uiteindelijk snel wordt genomen vanwege

een deadline. Tijd voor terugkoppeling ontbreekt, waardoor mensen het gevoel krijgen niet

serieus te worden genomen. Een tweede punt dat het lastig maakt om medewerkers te betrekken

is de personele situatie. Op veel afdelingen is al weinig personeel om het gewone werk te

doen. Mensen vragen om deel te nemen aan bijvoorbeeld een workshop betekent dat de druk

op het dagelijks werk verder toeneemt.

Een derde thema is de onduidelijkheid over de doelen en de aanpak van het organisatie-

ontwikkelingsproces. Ruim de helft van de mensen heeft geen helder beeld van de doelen van

de structuurverandering, de nieuwe behandelingsvisie en de capaciteitsuitbreiding. Evenmin

weten mensen op welke manier deze veranderingen kunnen worden gerealiseerd. Voor een

deel zijn deze resultaten te begrijpen als volgend uit de geringe ruimte voor medewerkers in het

proces. Immers, de veranderingen zijn vooral een aangelegenheid waar het managementteam

en de hoofden zich mee bezighouden. De informatievoorziening draagt niet bij aan de

verheldering van de doelen en de aanpak. Een kleine zestig procent van de mensen oordeel

negatief over de informatievoorziening. Er is met name kritiek op de kwaliteit van de informatie

en minder op de frequentie. De genoemde belemmeringen over slechte communicatie en

informatie illustreren dat, net als de daaraan gespiegelde succesvoorwaarde. Opnieuw is ook

een verband te leggen met het tempo van de veranderingen. Het hoge tempo bracht ik eerder

in verband met het uithoudingsvermogen van mensen bij de inrichting. Ook heeft het te

maken met hun bevattingsvermogen dat het managementteam geneigd is te overschatten,

zoals betrokkenen aangeven. Mensen hebben tijd nodig om na te denken over wat doelen van

de verandering en om tot zich door te laten dringen hoe die kunnen worden gerealiseerd.

Mijn indruk is dat vooral onduidelijke informatie en communicatie zorgt voor de negatieve
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beoordeling van het aspect doelen en aanpak. Een van de redenen voor deze onduidelijkheid

kan zijn dat het managementteam en de afdelingshoofden nog onvoldoende hebben uitge-

werkt wat bijvoorbeeld precies de consequenties zijn van de herinrichting van de organisa-

tie. De nieuwe structuur is bekend, maar op veel punten moet de concrete invulling nog

worden bepaald. Juist daarover vragen mensen helderheid en die is nog moeilijk te bieden.

Bijna tachtig procent van de mensen geeft aan dat het organisatie-ontwikkelingsproces

leidt tot spanningen binnen en tussen afdelingen. Tevens laat de beoordeling van het aspect

onderlinge verhoudingen zien dat zestig procent vindt dat individuen en afdelingen vooral

zijn gericht op hun eigen belangen. Naar mijn idee zijn de spanningen en de gerichtheid op

eigen belangen vooral gevolg van de op handen zijnde structuurwijziging. Het is bekend dat

nieuwe afdelingen en teams gaan worden gevormd en de meeste mensen weten ook waar zij

(waarschijnlijk) terechtkomen. Tegelijk bestaan er nog veel onduidelijkheden over de concrete

invulling van de nieuwe afdelingen en weet bijvoorbeeld een aantal mensen nog niet wie hun

nieuwe afdelingshoofd of de nieuwe teamcoördinator wordt. Onzekerheid en onduidelijk-

heid over de toekomst dragen volgens mij in belangrijke mate bij aan deze resultaten.

Bijna zestig procent van de mensen is negatief over de rol van het managementteam in het

organisatie-ontwikkelingsproces. De kritiek spitst zich vooral toe op de communicatie en op

de sturing en begeleiding van de veranderingen. Onduidelijke communicatie is al besproken.

Bij sturing en begeleiding gaat het om de top-down aanpak die weinig ruimte laat aan mede-

werkers, zoals bij creëren van betrokkenheid is aangegeven. De meest genoemde succes-

voorwaarde is dat een betere aanpak van de veranderingen nodig is. Daarbij gaat het om

minder top-down sturing en meer aandacht voor een zorgvuldig proces. Bij een zorgvuldig

proces is aandacht nodig voor goede communicatie, voor rustmomenten en voor de mede-

werkers die de veranderingen moeten realiseren. Tegelijkertijd zien mensen ook de betrok-

kenheid van het managementteam. Mogelijk zorgen de betrokkenheid bij het functioneren

van de organisatie en bij het veranderingsproces ervoor dat het managementteam ook sterk

stuurt en het lastig vindt om het veranderingsproces samen met anderen vorm te geven.

Perspectieven van verandermanager, afdelingshoofden en medewerkers

Het managementteam en de afdelingshoofden oordelen over het algemeen het meest positief

over de organisatie en over de veranderingen. Ik denk dat de overwegend positieve beoordelingen

van de verandermanager en de afdelingshoofden voortkomen uit een combinatie van de

investering die zij de afgelopen drie jaar hebben gedaan in de nieuwe inrichting, het totaal-

overzicht dat zij vanuit hun positie hebben over de jeugdinrichting en de veranderingen, en

de sturende rol die zij in het ontwikkelingsproces vervullen. Na de start van De Hunnerberg

in 1995 hebben de leidinggevenden zich constant ingespannen voor de organisatie en voor

verbetering ervan. Het eerste jaar ging het om het goed in gang zetten van het primaire proces.

Vanaf het tweede jaar wordt gewerkt aan allerlei verbeteringen en aan de voorbereidingen

voor de herinrichting van de organisatie. Het zijn met name de leidinggevenden die daaraan

werken en zij beoordelen over het algemeen hun eigen inspanningen positief. Dat geldt iets

sterker voor de verandermanager dan voor de hoofden. Ook dat is begrijpelijk, omdat het

managementteam in belangrijke mate zijn stempel drukt op de verbeteractiviteiten en op de

voorbereiding van de op handen zijnde veranderingen. De medewerkers zijn onmisbaar voor de
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jeugdinrichting, maar hun rol in de veranderingen is tot nu toe bescheiden. Als ontvangers

van de veranderingen krijgen zij vooral te horen wat leidinggevenden bedenken en wat er

moet gebeuren om de plannen te realiseren. Hun overwegend negatieve beoordeling van het

organisatie-ontwikkelingsproces is in die context niet verwonderlijk. Over de aspecten die

betrekking hebben op jeugdinrichting oordelen medewerkers overwegend positief.

Bij alle aspecten die betrekking hebben op de organisatie bedragen de grootste verschillen

tussen de groepen vijfentwintig procent of meer. De verandermanager en vrijwel alle afdelings-

hoofden hebben een helder beeld van de doelen en de strategie van de inrichting, net als

zeventig procent van de medewerkers. Waarschijnlijk zorgt de leidinggevende positie van de

verandermanager en de hoofden voor een hogere score op dat aspect. Cultuur en leidinggeven

worden eveneens positief beoordeeld door de verandermanager en door vrijwel alle afdelings-

hoofden. Bij medewerkers zijn de positieve en negatieve oordelen gelijk verdeeld. Dat betekent

dat de helft van de medewerkers kritiek heeft op de manier van leidinggeven en vindt dat

meer aandacht mag worden besteed aan een aantal cultuurelementen. Het verschil in perspectief

kan betekenen dat de verandermanager en de hoofden het idee hebben dat dit punt uit de

zelfevaluatie en audit al voldoende aan de orde is gekomen, terwijl veel medewerkers aangeven

dat cultuur en leidinggevenden aandacht nodig hebben. De verandermanager en een meerderheid

van de medewerkers zijn positief over de behandelplannen. De kritiek van de afdelingshoofden

op de behandelplannen heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de hoofden nu verantwoordelijk

worden voor de uitvoering van de behandelplannen in hun afdeling en dat zij daar nog problemen

zien. Onder andere de hoge werkdruk en de personele situatie zorgen ervoor dat relatief veel

afdelingshoofden en medewerkers negatief oordelen over het werk bij de inrichting. De verander-

manager en de afdelingshoofden oordelen positief over de onderlinge verhoudingen, terwijl

zeventig procent van de medewerkers daar negatief over oordeelt. Dat betekent dat mede-

werkers vinden dat afdelingen en personen vooral gericht zijn op hun eigen belangen.

Mogelijk heeft dit verschil te maken met de voorsprong van leidinggevenden in het organisatie-

ontwikkelingsproces. Zij hebben bijvoorbeeld een beter beeld van De Hunnerberg na de 

herinrichting en kunnen daardoor de organisatie meer zien als een geheel. Ook kan dit verschil

erop duiden dat leidinggevenden de politieke dimensie van de structuurverandering onder-

schatten.

Bij de meeste aspecten die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces

bedragen de grootste verschillen vijfendertig procent of meer. De verandermanager en tweederde

van de afdelingshoofden hebben een helder beeld van de doelen en aanpak van de veranderingen,

doordat het managementteam de doelen en aanpak voor een belangrijk deel in overleg met

de hoofden heeft bepaald. Een aantal afdelingshoofden en een meerderheid van de mede-

werkers weet nog niet goed weet wat de bedoeling is, waarschijnlijk doordat zij nog weinig

betrokken zijn in het ontwikkelingsproces. Over het werken met computers zijn alle leiding-

gevenden en tweederde van de medewerkers positief. De negatieve oordelen van eenderde

van de medewerkers volgen mogelijk uit de tijd die het werken met computers kost.

Daardoor blijft minder tijd over voor directe interactie met de jongens. De verandermanager

geeft aan dat de veranderingen weinig of geen spanningen opleveren tussen en binnen afdelingen.

Volgens de helft van de afdelingshoofden en tachtig procent van de medewerkers is dat juist

wel het geval. Mogelijk maakt de afstand van het managementteam en van een aantal afdelings-
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hoofden tot de werkvloer dat zij onvoldoende zicht hebben op wat zich daar afspeelt. Eerder

bleek dit bij het verschil in perspectief op de onderlinge verhoudingen. Hierdoor bestaat het

gevaar dat aan deze aspecten geen aandacht wordt besteed doordat leidinggevenden denken

dat dat niet nodig is. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening over de veranderingen.

De verandermanager en tweederde van de afdelingshoofden vinden dat dat goed gaat, terwijl

driekwart van de medewerkers kritiek heeft op de informatievoorziening. Ook op het creëren

van betrokkenheid is kritiek. Bij dat aspect kan wederom sprake zijn van overschatting door

de leidinggevenden. Waarschijnlijker is dat leidinggevenden vinden dat er voldoende ruimte

is geweest voor medewerkers, terwijl medewerkers zelf vinden dat zij meer betrokken moeten

worden in het ontwikkelingsproces. De verandermanager en de afdelingshoofden oordelen

positief over de wijze waarop het managementteam sturing en begeleiding geeft aan het 

ontwikkelingsproces. Tegenover de steun van de afdelingshoofden voor de werkwijze van het

managementteam, staat dat een meerderheid van de medewerkers kritiek heeft op de rol van

het managementteam. Het eerder genoemde hoge tempo, de slechte informatievoorziening

en het niet betrekken van medewerkers lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. Ten slotte

valt bij de beoordeling van de rol van de afdelingshoofden vooral de negatieve score van de

verandermanager op. Mijn indruk is dat het managementteam vindt dat afdelingshoofden

hun rol in het ontwikkelingsproces nog onvoldoende hebben opgepakt. Vraagstuk daarbij is

of de hoofden voldoende gelegenheid hebben gehad om zaken die met de organisatie-

ontwikkeling te maken hebben met hun medewerkers te bespreken. Niettemin is een meerderheid

van de hoofden en medewerkers positief over de rol van de hoofden.

Het uitsplitsen van de scores van de verandermanager, de afdelingshoofden en de mede-

werkers leert dat de groepen duidelijk verschillen. De toelichting van de verschillen laat zien dat

deze zijn te begrijpen in het licht van de rol en positie van de groepen in het ontwikkelings-

proces, maar daarmee is nog niet duidelijk wat de betekenis is van deze resultaten voor het

vervolg van dat proces. Mijns inziens duiden enkele van deze verschillen op een voorsprong

van leidinggevenden die zij kunnen inzetten bij de verdere ontwikkeling van de inrichting.

Het managementteam heeft onder meer een helder beeld van de doelen en aanpak van de

veranderingen. Een belangrijk deel van de hoofden heeft dat ook. Hoofden kunnen onderling

en met hun afdelingen werken aan verbreding van de kennis over de bedoeling van de 

veranderingen. Daarbij kunnen zij hun informatievoorsprong goed inzetten. Zij kunnen dan

ook aandacht besteden aan de informatiebehoefte van medewerkers en aan de vraag wat

kwalitatief goede informatie is.

De gevolgde aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces

De aanpak van de veranderingen karakteriseer ik volgens kenmerken van de ontwerp-

benadering en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen toegelicht

en samengevat in een tabel. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of de verschillende

kenmerken bij De Hunnerberg zijn ingevuld volgens een ontwerpbenadering of volgens een

ontwikkelbenadering. Daarna licht ik toe waarom ik voor de jeugdinrichting tot een bepaalde

karakterisering kom en bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering

van de aanpak baseer ik op schriftelijke informatie over het organisatie-ontwikkelingsproces

en op informatie die ik tijdens de gesprekken heb verkregen. De effectiviteit van de aanpak
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bepaal ik aan de hand van de oordelen die mensen over het veranderingsproces geven.

Het managementteam ziet De Hunnerberg vooral als een bron van tekortkomingen. In 1995

is de inrichting gestart en dan gaat niet alles gelijk goed. Het primaire proces staat het eerste

jaar centraal. Behandeling en beheer zijn bewust van elkaar gescheiden, zodat de aandacht

goed kan worden gericht op behandeling van de jongens. Bij de zelfevaluatie inventariseert het

managementteam de problemen en worden de eerste verbeterpunten geformuleerd. De twee

volgende jaren staan in het teken van verbetering en van het voorbereiden van de integratie

van behandeling en beheer. Het managementteam heeft zeker waardering voor de in de

inrichting aanwezige kennis en ervaring, maar acht deze bij het bepalen van doelen en aanpak

van de veranderingen niet van groot belang. Daarom karakteriseer ik hun visie op de jeugd-

inrichting als aansluitend bij ontwerpbenadering. Identificatie van problemen gebeurt door

het managementteam. Wanneer nodig doet het managementteam dat samen met anderen,

vrijwel altijd afdelingshoofden. Voordat de oplossing van problemen aan de orde komt, vindt

meestal nadere verkenning plaats. De zelfevaluatie volgens de INK-systematiek is daar een

voorbeeld van. Na deze evaluatie volgt een beoordeling door externen in de vorm van een

audit. Ook andere gesignaleerde problemen worden eerst nader onderzocht. Daarom kies ik

bij ‘idee over problemen’ voor een tussenpositie. Ook bij de benadering van het einddoel

kom ik uit op een tussenpositie. Enerzijds is het einddoel concreet en bekend. Een herontwerp

252

Kenmerk Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

Visie op organisaties Bron van tekortkomingen Bron van kennis, inzicht en ervaring

Idee over problemen Bekend en moeten worden opgelost Eerst nadere verkenning nodig

Einddoel Concreet en bekend, blauwdruk Abstract, open aanpak
Stabiele eindsituatie Voortdurende ontwikkeling

Methode en werkwijze Standaard en algemeen Sterk afhankelijk van verloop proces

Besturing Initiatief, coördinatie en controle vanuit Initiatief varieert, coördinatie en controle vinden 
topmanagement plaats in overleg

Vormgeving verandering Projectorganisatie, vormgeving toegewezen Bestaande organisatie, gezamenlijk vormgeven 
aan specifieke personen aan de ontwikkeling

Basis voor besluiten Rationele argumenten, technische en Politieke haalbaarheid, acceptatie van
bedrijfseconomische feiten verschillende betrokken partijen

Conflicten Weinig plaats voor en worden genegeerd Door overleg en onderhandeling wordt naar 
gemeenschappelijke doelen gestreefd

Wijze van invoering Snel veranderen Stap voor stap veranderen
Scheiding tussen ontwerp en invoering Geleidelijke overgang tussen fasen
Strakke normen en planning Ruimte voor bijsturing

Participatie Lastig door nadruk op herontwerp organisatie Mogelijk door nadruk op geleidelijk ontwikkelen
topmanagement heeft centrale rol gedurende Verschillende betrokken partijen krijgen
hele proces verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in proces

Adviseur Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerp organisatie eigen kennis gebruiken

Tabel 8.6  De aanpak van de organisatie-ontwikkeling bij De Hunnerberg



voor de organisatie is gemaakt en dat wordt per januari ingevoerd. Ook is er een nieuwe

behandelingsvisie en breidt de Reïntegratie Afdeling uit. Anderzijds moeten veel zaken nog

nader worden uitgewerkt en staat bijvoorbeeld een evaluatie van de nieuwe structuur

gepland. Dat betekent dat ontwikkeling voor een deel noodzakelijk is, maar ook dat er

bewust ruimte voor wordt gehouden. De methode van het managementteam komt neer op

een centrale rol voor de top in het gehele ontwikkelingsproces. Het managementteam neemt

het voortouw en schakelt waar nodig afdelingshoofden of eventueel anderen in. Deze aanpak

wordt gevolgd voor het bepalen van de nieuwe structuur en voor de andere verbeterthema’s.

Uitwerking van bepaalde vraagstukken gebeurt in de regel door een werkgroep die daarvoor

opdracht krijgt van het managementteam.

De besturing van het organisatie-ontwikkelingsproces is in handen van het management-

team. Het initiatief voor de veranderingen en verbeteringen komt van het managementteam

dat het ontwikkelingsproces coördineert en controleert. Voor de structuurverandering heeft

het managementteam een projectorganisatie ingesteld die ook zorgdraagt voor de integratie

van andere verbeteractiviteiten. De stuurgroep bestaat uit het managementteam. De twee

projectgroepen worden geleid door de unitdirecteuren. Elke unitdirecteur is adviseur van de

projectgroep van de andere directeur. De projectorganisatie lijkt daardoor sterk op de bestaande

organisatie en veranderen in de bestaande organisatie hoort bij de ontwikkelbenadering.

Echter, de vormgeving van de ontwikkelingen is volledig in handen van het managementteam

en daarom karakteriseer ik dit kenmerk als behorend bij de ontwerpbenadering. Besluiten

worden telkens genomen door het managementteam. Politieke haalbaarheid en acceptatie

van betrokkenen zijn daarbij minder relevant dan inhoudelijke of financiële argumenten.

Conflicten komen betrekkelijk weinig voor. De sterk sturende rol van het managementteam

wordt over het algemeen geaccepteerd. Overleg en onderhandeling staan in het teken van het

accepteren van de doelen die het managementteam stelt.

De invoering van veranderingen en verbeteringen gaat volgens een ontwerpbenadering.

Het ontwerp van de nieuwe structuur en de invoering zijn bijvoorbeeld duidelijk gescheiden.

Tijdens de voorbereidingen was er sprake van strakke planning. De invoering van andere 

verbeteringen is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de structuurverandering en volgt

nadat de nieuwe organisatiestructuur operationeel is. Verbeteringen die het afgelopen jaar en

het jaar daarvoor zijn ingevoerd kenden evenmin weinig ruimte voor bijsturing en het tempo

lag over het algemeen hoog. Dat tempo van de veranderingen en de centrale rol van het

managementteam in het ontwikkelingsproces maken participatie van medewerkers lastig.

Dat geldt voor het herontwerp en voor de andere verbeteringsactiviteiten. Werkgroepen die

bezig zijn met de uitwerking van oplossingen bestaan vooral uit afdelingshoofden. De extern

adviseur heeft een beperkte rol gespeeld in het ontwikkelingsproces. Hij was als deskundige

betrokken bij het plan voor de herinrichting van de organisatie en in die zin is er sprake van

ontwerpbenadering. Evengoed kan dit kenmerk buiten beschouwing worden gelaten, want

het meeste inhoudelijk werk is door het managementteam en de afdelingshoofden gedaan.

Tabel 8.6 en de toelichting overziend kom ik tot de conclusie dat de aanpak van het organisatie-

ontwikkelingsproces vooral verloopt volgens een ontwerpbenadering. Dat klinkt vreemd

omdat bij De Hunnerberg wordt gesproken van een ontwikkelingsproces en mensen sinds de

start werken aan ontwikkeling van de organisatie. Echter, de wijze waarop dat gebeurt typeer ik
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als een ontwerpbenadering. Van de tien kenmerken uit de tabel karakteriseer ik er namelijk

acht als behorend bij de ontwerpbenadering. Bij twee kenmerken neem ik een tussenpositie

in. De effectiviteit van de ontwerpmatige aanpak van het ontwikkelproces bepaal ik in eerste

instantie aan de hand van de beoordeling van de invoering door betrokkenen. Over de acht

aspecten uit de vragenlijst die betrekking hebben op het ontwikkelproces oordeelt 18% erg

negatief, 42% negatief, 38% positief en 2% erg positief. Een negatief oordeel over het ont-

wikkelproces door zestig procent van de mensen die bij De Hunnerberg werken zie ik als een

relatief lage proceseffectiviteit.

De relatief lage proceseffectiviteit is naar mijn idee vooral een gevolg van de sterk sturende

rol van het managementteam. Er zijn diverse redenen denkbaar voor de stevige aanpak door

het managementteam. De directeuren vinden wellicht dat de jonge organisatie sterke leiding

nodig heeft. De organisatie krijgt die ook, misschien zelfs te sterk. Tevens kijkt ‘de buiten-

wacht’ kritisch naar de ontwikkelingen. Justitie volgt de inrichting en de buurt kijkt mee, met

name naar de ontvluchtingen en naar de jongens in de open afdeling. Het is daarom belangrijk

dat zaken goed gaan. Het in gang zetten van het primaire proces vraagt veel aandacht van de

afdelingshoofden. Medewerkers zijn druk bezig met de uitvoering van het dagelijkse werk.

Een lastig vraagstuk dat zich dan voordoet is hoe de hoge werkdruk van de hoofden en mede-

werkers te combineren valt met gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van de inrichting.

Dat laatste vraagt immers extra tijd. Het managementteam voelt zich betrokken en is ver-

antwoordelijk voor de organisatie. In die context is de sterke sturing begrijpelijk. Mogelijk

hebben de directeuren het idee daarmee anderen te ontlasten. Met goede bedoelingen en veel

energie zet het managementteam zich in voor de ontwikkeling van de jeugdinrichting.

In januari start de invoering van diverse plannen, terwijl veel mensen negatief oordelen over

het voortraject. Meer dan de helft van de medewerkers weet niet wat de bedoeling is van de

veranderingen, maar mensen gaan wel in een ander team werken, volgens een nieuwe behandelings-

visie en met een andere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat

maakt het lastig om de verbeterdoelen te realiseren. Het ziet ernaar uit dat de meeste van de

gesignaleerde problemen niet makkelijk zijn op te lossen in de nieuwe organisatie. Meer

ruimte voor medewerkers vereist een discussie in het managementteam en met de afdelings-

hoofden over hun visie op de rol van medewerkers. Een keuze voor verbreding van het organisatie-

ontwikkelingsproces betekent dat daar voorwaarden voor moeten worden gecreëerd. Tijd en

rust lijken mij van groot belang. Ook is het nodig om te bedenken hoe inbreng van mede-

werkers vorm krijgt. Daarbij springen de positieve resultaten in het oog. Mensen hebben een

positieve verwachting van de uitkomst van de veranderingen en de steun voor de veranderingen

is groot. De resultaten wijzen op een duidelijke wens van medewerkers om een bijdrage te

leveren aan de veranderingen. De mogelijkheid bestaat om op korte termijn een omslag te

maken. De invoering van de nieuwe structuur kan als keerpunt fungeren. Om een omslag in

de aanpak van het ontwikkelingsproces te realiseren is het van belang dat het management-

team, de afdelingshoofden en de teamcoördinatoren zich buigen over de vraag hoe zij samen

met medewerkers aan de invoering van alle verbeterplannen en voorstellen gaan werken.
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stappen in het survey-feedbackproces
In deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces bij De

Hunnerberg. Het stappenplan zoals beschreven in paragraaf 6.6, inclusief de aanvullingen

daarop die in paragraaf 7.6 staan vermeld, vormen de basis voor de survey-feedback in deze

case. Dat plan is gebaseerd op algemene aanbevelingen uit de literatuur en op leerervaringen

uit de hiervoor beschreven cases. Per stap geef ik eerst aan wat mij bij aanvang van deze case

een goede aanpak leek. Vervolgens beschrijf ik voor elke stap hoe deze is ingevuld tijdens het

onderzoeksproject bij De Hunnerberg en wat nieuwe leerervaringen zijn. Aan het einde van de

paragraaf bespreek ik het plan voor de inrichting van het feedbackproces bij de volgende case.

1 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het
onderzoeksproject en de survey
(a)  met direct ie afstemmen over doel  en aanpak van het  onderzoek,  inclusief  het  plan voor terug-

koppel ing van de resultaten,  (b)  maken plan van aanpak voor onderzoeksproject  en bespreken met 

le idinggevenden en (c)  eventueel  aanpassen van aanpak en planning

Het afstemmen met het managementteam en de afdelingshoofden kwam al aan de orde in

paragraaf 8.3. Ik bespreek hier kort de aandachtspunten bij de eerste stap. Bij De Hunnerberg

voer ik twee gesprekken met de directeur van de gesloten unit over het doel en de aanpak van

het onderzoek. In de managementteam vergadering stemt hij vervolgens af met zijn collega’s.

Het onderzoek bij De Hunnerberg heeft twee doelen. Ten eerste gaat het erom een beeld te krijgen

van de manier waarop mensen bij de jeugdinrichting tegen het organisatie-ontwikkelings-

proces aankijken. Dat proces loopt inmiddels twee jaar. Het gaat erom dat mensen hun

mening geven over de lopende veranderingen en daarom wordt in de vragenlijst gespecificeerd

welke dat zijn. Daardoor levert het onderzoek een beeld van de actuele situatie. Wij bespreken

ook de mogelijkheid om een onderscheid te maken in perspectieven van leidinggevenden en

medewerkers. Ten tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de resultaten te bekijken

wat mogelijkheden zijn om het organisatie-ontwikkelingsproces te versterken. Daarbij is het

streven om het onderzoek aan te laten sluiten bij andere activiteiten, zodat het geen op zich-

zelf staand project wordt.

De aanpak van het onderzoek werk ik uit in een plan. De belangrijkste stappen zijn:

bespreking van het onderzoek met de leidinggevenden, voeren van gesprekken met diverse

betrokkenen, afname van de vragenlijst, bespreken van de resultaten met de leidinggevenden,

schriftelijke rapportage en bepalen van het vervolgtraject. Het plan van aanpak bespreek ik

eerst met de directeur van de gesloten unit. Hij stemt af met zijn collega’s in de vergadering

van het managementteam. Vervolgens ontvangen de afdelingshoofden een exemplaar van het

plan van aanpak. Tijdens een conferentie waar alle afdelingshoofden aanwezig zijn bespreken

wij het onderzoek en de aanpak bij De Hunnerberg. De hoofden reageren enthousiast en

geven aan dat zij het onderzoek zinvol vinden. Er wordt voorgesteld de afname van de vragen-

lijst enkele weken later te plannen, zodat de terugkoppeling begin januari kan plaatsvinden.

Een nadeel is dat dat een drukke maand is, omdat de nieuwe afdelingen en teams starten. Een

belangrijker voordeel is dat daardoor de mogelijkheid ontstaat om de uitkomsten te integreren

met de invoering van andere verbeteringen. Wanneer de resultaten al in december beschik-

255

8.6



baar zijn, is de kans groot dat er niets mee gebeurt. Iedereen is dan bezig is met de laatste

voorbereidingen voor de structuurwijziging. Wij maken de afspraak om half januari de

resultaten te bespreken in een gezamenlijke bijeenkomst van het managementteam en de

afdelingshoofden. Vervolgens schrijf ik een rapport en een samenvatting voor de medewerkers.

Op basis van de bespreking van de resultaten en de schriftelijke rapportage overleg ik met het

managementteam over een vervolgtraject. Ik geef aan dat bespreking van de resultaten in de

nieuwe teams een manier is om met alle mensen die bij de inrichting werken over het organisatie-

ontwikkelingsproces te praten. Het gezamenlijk interpreteren van de resultaten en het maken

van verbeterplannen kan op die manier worden gekoppeld aan teamontwikkeling. Een aantal

leidinggevenden vindt dat direct een interessant idee, anderen reageren meer neutraal.

De afspraak is dat wij in januari het vervolgtraject nader uitwerken, zodat dat goed kan aan-

sluiten bij de situatie in de jeugdinrichting op dat moment.

Ik ben tevreden over de invulling van deze eerste stap. De afstemming over het doel en de aanpak van het

onderzoek met het managementteam en de afdelingshoofden verloopt goed. Wij bekijken gezamenlijk

wat een zinvolle invulling is van het onderzoek bij De Hunnerberg. Een mogelijkheid voor terugkoppeling

van de resultaten naar de medewerkers komt aan de orde. Daarover maken wij nog geen afspraak,

maar wel blijken leidinggevenden geïnteresseerd om in hun afdelingen de resultaten te bespreken.

Ook positief is dat de intentie bestaat om de resultaten en eventuele vervolgacties te integreren met

andere activiteiten die plaatsvinden in het kader van de organisatie-ontwikkeling. Daardoor komt het

onderzoek niet op zichzelf te staan.

Het lukt opnieuw om in de beginfase van het onderzoek kennis te maken met alle leidinggevenden. Ik

vind dat om uiteenlopende redenen belangrijk. Inhoudelijk bijvoorbeeld om van gedachten te wisselen

over de doelen en aanpak van het onderzoek. Daarmee krijg ik ook een idee van de manier waarop 

leidinggevenden tegen het onderzoek aankijken. Mijn indruk is dat zowel het managementteam als de

meeste afdelingshoofden positieve verwachtingen hebben van het project. Mensen realiseren zich dat

het een extra belasting betekent voor een toch al drukke organisatie. Tegelijk geven zij aan dat het

onderzoek veel kan opleveren en dat deelname daarom belangrijk is. Procesmatig gezien is kennismaking

belangrijk, omdat ik in een vroeg stadium begin met het realiseren van betrokkenheid en vertrouwen.

Wanneer ik alleen een plan van aanpak schrijf en dat aan de leidinggevenden stuur, blijf ik een 

‘anonieme’ onderzoeker. De persoonlijke kennismaking is ook van belang als in een later stadium

gezamenlijke interpretatie plaatsvindt. Het is dan makkelijker om snel aan de slag te gaan, op open

wijze over gesignaleerde problemen te praten en om een verbinding te maken met de veranderings-

vraagstukken die aan de orde zijn bij de jeugdinrichting. Bovendien denk ik dat de respons toeneemt

wanneer mensen weten wie het onderzoek uitvoert. Bij De Hunnerberg gaan hoofden een wedden-

schap aan over de respons van hun afdeling, iets wat waarschijnlijk niet zou gebeuren wanneer wij

niet met elkaar over de aanpak van het onderzoek hadden gesproken.
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2 Verspreiden vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ onder alle 
leidinggevenden en medewerkers
(a)  aanpassen terminologie aan si tuat ie in de organisat ie en wijzen op mogel i jkheid om open vragen toe

te voegen,  (b)  enthousiasmerende begeleidende brief  van direct ie,  (c)  persoonl i jke verspreiding van 

vragenl i jst  door le idinggevenden,  (d)  invul len in werkt i jd gedurende een periode van ongeveer twee

weken

Het aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij De Hunnerberg kwam

in de vorige paragraaf al aan de orde. De vragenlijst ‘Veranderen bij Rijksbehandelinrichting

De Hunnerberg’ begint met een introductietekst die aangeeft wat de bedoeling is van de lijst,

over welke veranderingen deze gaat en hoe de lijst is opgebouwd. De vragen over technologie

zijn aangepast zodat deze betrekking hebben op de individuele behandelplannen en op het

werken met computers. Na de stellingen volgen drie open vragen over belemmeringen, succes-

voorwaarden en sterke punten van de jeugdinrichting. De vraag over sterke punten is opgenomen

na overleg met de directeur van de gesloten unit. Ik noemde deze vraag als voorbeeld van het

toevoegen van een extra open vraag. De vraag spreekt hem aan, omdat positieve antwoorden

stimulerend kunnen werken in het verdere ontwikkelingsproces van de inrichting.

Alle mensen bij De Hunnerberg krijgen twee keer schriftelijke informatie over het onder-

zoek. Daarnaast heb ik tijdens de bespreking van het onderzoeksplan de afdelingshoofden

gevraagd om de mensen in hun afdelingen mondeling op de hoogte te brengen van het

onderzoek. De eerste brief die mensen ontvangen is van de directeur. In deze brief staat wat

het doel is van het onderzoek, hoe het wordt uitgevoerd en door wie. De brief geeft aan dat

het managementteam het initiatief voor het onderzoek heeft genomen en dat de resultaten

worden gebruikt voor verbetering van de organisatie. Ook wordt aangegeven dat het onder-

zoek zodanig is gepland dat de resultaten kunnen worden gekoppeld aan de invoering van

andere verbeteringen. Ik schrijf een begeleidende brief bij de vragenlijst. Ik verwijs naar de

brief van de directeur en geeft aan wat de bedoeling is bij het invullen van de lijst. De brief

eindigt met een aankondiging dat de samenvatting van de resultaten begin februari wordt

verspreid.

De aangepaste vragenlijsten en de begeleidende brieven worden verspreid onder de afdelings-

hoofden. Met hen is afgesproken dat zij voor verdere verspreiding zorgen. Ingevulde lijsten

komen in een gesloten enveloppe weer terug bij de afdelingshoofden. Die zorgen ervoor dat

de lijsten worden teruggestuurd naar de universiteit. Voor de hoofden voeg ik een checklist

bij. Daarop staat de afgesproken procedure, enkele tips om mensen enthousiast te maken

voor het invullen van de lijst en ik wijs nogmaals op het belang van een hoge respons. Met

de checklist probeer ik de afdelingshoofden te ondersteunen bij de afname van de vragenlijst.

Mensen krijgen twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Aan het begin van de tweede

week herinneren de afdelingshoofden mensen eraan dat aan het einde van de week de lijsten

worden teruggestuurd. Enkele dagen na het weekeinde leveren nog redelijk wat mensen hun

lijst in. Die lijsten worden ook verwerkt en uiteindelijk is de respons vijfenvijftig procent.
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Ik vind dat de invulling van de tweede stap eveneens goed verloopt. De aangepaste vragenlijst sluit aan bij

de situatie in de organisatie. Opnieuw wordt een extra open vraag opgenomen over wat sterk is aan de

organisatie. Het lijkt mij goed om deze vraag standaard op te nemen. De antwoorden geven weer waar

mensen trots op zijn en dat kan mensen energie geven om zich in te zetten voor verbetering van zaken die

niet goed gaan. In de praktijk van organisaties in verandering blijkt er veel niet goed te gaan. Een vraag

die positieve antwoorden levert biedt dan tegenwicht. Naast het standaard opnemen van deze vraag wil ik

de mogelijkheid om extra open vragen op te nemen onder de aandacht blijven brengen. De brief van de

algemeen directeur laat betrokkenheid zien van het managementteam en geeft aan dat de top van de

organisatie het onderzoek belangrijk vindt. Ook geeft de brief aan dat het onderzoek niet op zichzelf staat,

maar dat de resultaten worden geïntegreerd met andere verbeteractiviteiten. Hiermee wijst de directeur op

de samenhangende aanpak die wordt nagestreefd. Het verspreiden en innemen van de vragenlijsten door de

afdelingshoofden werkt goed. Naar mijn idee krijgt het onderzoek daardoor een persoonlijker karakter dan

wanneer mensen de lijst krijgen van iemand die zij niet kennen. Uiteindelijk is de respons vijfenvijftig procent.

Ik begin te vermoeden dat ik moet accepteren dat dat een redelijke respons is, hoewel ik nastreef dat driekwart

van de betrokkenen de lijst invult. De vraag is echter of het reëel is om een dergelijke respons te wensen.

Ook in andere cases komt de respons telkens uit rond de vijftig procent. Waarom heb ik dan het idee

dat dat hoger kan? Bij De Hunnerberg vraag ik opnieuw een aantal leidinggevenden wat zij daarover

denken. Bij de bespreking van het plan van aanpak gaven sommigen aan dat zij honderd procent zouden

halen. Dat is duidelijk niet het geval. Zij antwoorden dat zij dat niet zo serieus bedoelden en dat honderd

procent onmogelijk is bij De Hunnerberg. Die score zou niet eens worden gehaald als invullen verplicht

is. Gezien de drukte die het dagelijkse werk met zich meebrengt, vinden de afdelingshoofden vijfenvijftig

procent een aardig resultaat. De respons onder de hoofden is wat hoger, maar evenmin honderd procent.

Twee leden van het managementteam hadden evenmin tijd om de lijst in te vullen. Kijkend naar de

meeste afdelingen is het bovendien lastig om alle medewerkers persoonlijk aan te spreken. Op de

behandelafdelingen en bij de bewaking draaien mensen bijvoorbeeld dag- en nachtdiensten. Het komt

voor dat een afdelingshoofd in de korte periode voor het invullen niet iedereen ziet.

Mijn eigen idee dat een half uurtje voor het invullen van een vragenlijst snel is gevonden verdient 

bijstelling. Het werkritme in de organisaties die aan mijn project meewerken is dusdanig dat een half

uurtje niet snel is gevonden. Ook doen mensen de lijst niet in hun tas om er in de trein even voor te

gaan zitten. De mensen in de organisaties die ik spreek over de hoogte van de respons geven mij de

indruk dat desinteresse of onwil maar een beperkte rol spelen. Zou het dan helpen om meer tijd te

geven voor het invullen, vier weken bijvoorbeeld? Waarschijnlijk niet. Het gevaar is dan dat mensen de

lijst wegleggen, omdat deze pas over een maand hoeft te zijn ingevuld. De optie om de vragenlijst af te

nemen tijdens werkoverleg heb ik nog in mijn hoofd. Ook bij De Hunnerberg was dat geen haalbare

zaak. Er is geen rust en tijd voor het gezamenlijk invullen van een vragenlijst en bovendien wordt

werkoverleg niet frequent genoeg gehouden om alle afdelingen in een beperkte periode de lijst in te

laten vullen. Ook is bij organisaties als jeugdinrichtingen en zorginstellingen door roostering vaak niet

iedereen aanwezig op het werkoverleg. Een respons van ruim de helft van de mensen en een goede

vertegenwoordiging van alle afdelingen is daarom mooi.

Toch blijf ik mij afvragen hoe een hogere respons kan worden bereikt. Wat kan ervoor zorgen dat nog

meer mensen de lijst invullen? Nu krijgen mensen schriftelijke informatie van de directie en van mij.

Leidinggevenden spreken met hun medewerkers over het onderzoek en geven aan waarom het

belangrijk is om de lijst in te vullen. Reden om de lijst in te vullen zijn dat daarmee wordt gekeken wat
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goed gaat, wat minder goed gaat en wat verbetermogelijkheden zijn. Doordat is afgesproken om bij de

vierde stap de terugkoppeling naar de eenheden concreet in te vullen kan nu nog geen duidelijk beeld

van de vervolgacties worden gegeven. Mogelijk is een concreet beeld juist nodig voor een hogere respons.

Ik kan mij voorstellen dat meer mensen de lijst invullen wanneer precies is aangegeven hoe de terug-

koppeling naar de afdelingen plaatsvindt en op welke manier in de teams over verbetermogelijkheden

wordt gesproken. Als een concreet perspectief op het vervolg de respons verhoogt kan ik dat als argument

aanvoeren om in de eerste stap meer duidelijkheid te scheppen over de terugkoppeling naar de eenheden.

Tot nu toe wordt de terugkoppeling pas ingevuld als de resultaten bekend zijn.

3 Resultaten bespreken met de leidinggevenden en schrijven rapportage
(a)  bespreken resultaten met direct ie en leidinggevenden,  (b)  react ies op resultaten gemeenschappel i jk

maken,  (c)  schri jven rapport  en samenvatt ing van de resultaten voor medewerkers

De resultaten van het onderzoek bespreek ik in een gezamenlijke bijeenkomst met het

managementteam en de afdelingshoofden. Het hele managementteam en de meeste afdelings-

hoofden zijn aanwezig. In de planning is de afspraak voor deze bespreking opgenomen.

De door mij voorgestelde drie uur wordt met een uur verkort vanwege de drukke agenda van

de leidinggevenden in januari. Ik geef aan dat ik dat jammer vind, maar dat ik ervoor zorg

dat wij in twee uur klaar zijn als het niet anders kan.

Na verwerking van de vragenlijsten heb ik voor alle aspecten de resultaten weergegeven in

grafieken. Zestien grafieken geven weer hoe de mensen bij De Hunnerberg denken over de

stellingen uit de vragenlijst. De antwoorden op de open vragen heb ik uitgetypt en geordend

in categorieën. Op de afspraak met het managementteam en de afdelingshoofden nemen wij

alle resultaten door en geven wij gezamenlijk betekenis aan de beoordeling van de stellingen

en aan de antwoorden op de open vragen. De beschikbare twee uur weet ik op te rekken tot

tweeënhalf uur, maar dat blijft krap. Er is voldoende tijd voor het bespreken van de resultaten.

Ook komen perspectieven van het managementteam, de afdelingshoofden en medewerkers

aan de orde. Daarbij wisselen wij van gedachten over de betekenis en achtergronden ervan.

Voor het uitwisselen van eerste ideeën over conclusies en vervolgacties is weinig tijd.

In de vorige case is het idee ontstaan om de reacties op de resultaten gemeenschappelijk

te maken. In zekere zin gebeurt dat al tijdens het gezamenlijk interpreteren van de resultaten.

Door in interactie met betrokkenen van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld de achter-

grond en betekenis van negatieve beoordeling van het tijdsverloop, horen leidinggevenden

van elkaar hoe zij over dat probleem denken. Als voorbeelden worden genoemd die illustreren

waarom mensen vinden dat er te veel tegelijk verandert, komt ook aan de orde dat dat anders

moet. Echter, in de vorige case merkte ik dat met het stellen van drie vragen en het uit-

schrijven van de antwoorden op een flip-over duidelijk structuur geeft aan die reacties.

Bovendien kunnen de antwoorden achteraf op papier worden uitgeschreven. Dat levert een

overzicht dat bruikbaar is wanneer leidinggevenden opnieuw bij elkaar komen om bijvoorbeeld

over vervolgacties te praten. Wegens tijdgebrek is er bij De Hunnerberg maar ruimte voor

een van de drie vragen. Ik kies voor de vraag die het meest is gericht op het gebruik van de

onderzoeksresultaten voor verbetering van de organisatie-ontwikkeling. De antwoorden op

de vraag ‘Wat zijn belangrijke thema’s om de komende tijd mee aan de slag te gaan?’ staan in

Tabel 8.7.
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Wat zijn belangrijke thema’s om de komende tijd mee aan de slag te gaan?

• Veranderingsbereidheid bewaken, krediet niet verspelen, krediet vasthouden, zorgvuldig met personeel omgaan 
• Grens is bereikt van wat we kunnen vragen, tijdsaspect
• Verbeteren informatie, duidelijkheid scheppen over de bedoeling
• Zorgdragen voor randvoorwaarden voor verandering
• Deskundigheidsbevordering, personeelstekort, takenpakket medewerkers in de gaten houden
• Investeren in onze mensen, goede begeleiding en supervisie van medewerkers

Tabel 8.7  Antwoorden op de vraag aan leidinggevenden na bespreking van de resultaten

De antwoorden op de open vraag zijn op te vatten als voorlopige conclusies van de leiding-

gevenden naar aanleiding van de bespreking van de resultaten. Deze sluiten grotendeels aan bij

de gesignaleerde problemen. Opvallend is dat het verbreden van het organisatie-ontwikkelings-

proces of het meer ruimte geven voor de inbreng van medewerkers niet worden genoemd.

Evenmin is de wijze waarop het managementteam de organisatie-ontwikkeling aanstuurt een

thema voor de leidinggevenden. Hun antwoorden lijken eerder aan te geven dat meer sturing

door het managementteam en de hoofden wenselijk is. Echter, bij de volgende stap blijkt dat

het juist de bedoeling is om in de invoeringsfase meer samen met medewerkers te gaan doen.

Het rapport dat ik schrijf voor de inrichting bevat vijf hoofdstukken en een bijlage. In de

inleiding geef ik aan hoe het contact tussen De Hunnerberg en de universiteit tot stand 

is gekomen en wat de bedoeling is van het onderzoek. Dan beschrijf ik het organisatie-

ontwikkelingsproces bij de jeugdinrichting en de actuele veranderingen. Vervolgens schets ik

kort de achtergrond van het onderzoek. Het grootste deel van het rapport gaat over de resultaten.

In dit gedeelte beschrijf ik de zestien grafieken en verwerk ik de gezamenlijke interpretatie

van de resultaten met het managementteam en de afdelingshoofden. Na de bespreking van

de grafieken komen de categorieën aan de orde waarin de antwoorden op de open vragen

zijn ingedeeld. Alle uitgetypte antwoorden zijn opgenomen in de bijlage. Het rapport sluit ik

af met een conclusie over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat bij De Hunnerberg.

Tevens geef ik aan hoe gesignaleerde problemen kunnen worden aangepakt. Voor medewerkers

schrijf ik een aparte samenvatting. De aanbevelingen voor het aanpakken van gesignaleerde

problemen zijn daarin opgenomen.

Het rapport bied ik aan het managementteam aan. Tijdens een managementteam vergadering

bespreken wij het rapport. De algemene indruk van het rapport is positief. Het management-

team vindt het rapport helder en bruikbaar. De gesignaleerde problemen zijn herkenbaar en

mogelijkheden voor verbetering worden op een constructieve manier gepresenteerd.

Vervolgens nemen wij het rapport in zijn geheel door en staan wij bij een aantal grafieken

stil bij de interpretatie. Over de negatieve beoordeling van de informatievoorziening wordt

bijvoorbeeld de vraag gesteld hoe die zich verhoudt tot de positieve resultaten uit het interne

communicatie onderzoek. Degene die dat onderzoek heeft uitgevoerd is aanwezig en geeft

aan dat zij vooral heeft bekeken of mensen schriftelijke informatie ontvangen en lezen.

De kwaliteit van de informatie is minder aan de orde gekomen, net als alternatieven voor

schriftelijke informatie. Wij concluderen dat beide onderzoeken elkaar aanvullen en gaan na

wat mogelijkheden zijn om de communicatie te verbeteren. De bespreking van het rapport met

het managementteam leidt tot een aantal verduidelijkingen en aanvullingen in de definitieve versie.

260



Ik ben tevreden over de bespreking van de resultaten met leidinggevenden, omdat wij gezamenlijk de

resultaten interpreteren. Door in een open sfeer van gedachten te wisselen over de betekenis van de

resultaten neemt de kwaliteit van de interpretatie toe. Vervolgens kan ik een beter rapport schrijven

zodat de inrichting na het onderzoek over een goede schriftelijke verslaglegging beschikt. De opmerking

van het managementteam dat het rapport helder en bruikbaar is, is gedeeltelijk een compliment aan

de leidinggevenden. Die hebben immers tijdens de bespreking van de resultaten de nodige ideeën

aangedragen. Bovendien maakt deze manier van bespreken leidinggevenden eigenaar van de resultaten.

Tijdens de bespreking zijn zij actief bezig met het begrijpen ervan waardoor zij zich de resultaten meer

eigen maken dan wanneer ik als expert aangeef wat de betekenis is. Met de vraag aan het einde maak

ik eerste ideeën over conclusies gemeenschappelijk, probeer ik de actieve houding vast te houden en

leg ik het initiatief voor vervolgacties bij de leidinggevenden.

Tegelijkertijd vraag ik mij af hoe het managementteam en de afdelingshoofden over het onderzoek

denken. Bij de bespreking van de aanpak waren de meeste leidinggevenden enthousiast en kreeg ik

de indruk dat zij van plan waren daar echt mee aan de slag te gaan. Als ik vervolgens hoor dat de

bespreking van de resultaten korter moet dan gepland, ben ik teleurgesteld. Het belang van de

bespreking is besproken en bekend. Minder tijd daarvoor betekent mogelijk dat het belang van het

onderzoek is afgenomen. Bij de bespreking zijn ook niet alle leidinggevenden aanwezig en de bijeenkomst

verloopt onrustig. De druk en gejaagdheid van het werk is duidelijk zichtbaar. Verschillende afdelings-

hoofden moeten de bijeenkomst kort verlaten, omdat zij worden opgepiept. Aan het einde kunnen wij

maar kort stilstaan bij vervolgacties. Ondanks de beperkte tijd en de korte onderbrekingen is het een

zinvolle bijeenkomst. Bovendien blijkt bij de bespreking van het rapport met het managementteam dat

het de bedoeling is om echt met de resultaten in de afdelingen aan de slag te gaan.

4 Terugkoppeling naar de eenheden voorbereiden met leidinggevenden
(a)  afstemmen plan voor wijze van terugkoppel ing met direct ie en leidinggevenden,  (b)  st i lstaan bi j

bespreken samenvatt ing van resultaten,  (c)  in  overleg met le idinggevenden ui twerken hoe gezamenli jke

interpretat ie  plaatsvindt  en hoe plannen voor verbeteringen worden gemaakt

De terugkoppeling naar de afdelingen bespreek ik tijdens de vergadering van het management-

team nadat wij het rapport hebben doorgenomen. Van het rapport wordt een samenvatting

gemaakt en die dient als basis voor de terugkoppeling naar de afdelingen en teams. De hoofden

zijn bekend met de inhoud van het rapport en hebben een exemplaar. Medewerkers kunnen

een exemplaar van het rapport opvragen. In eerste instantie is het de bedoeling om de

samenvatting centraal te stelling in de teamvergaderingen. In de samenvatting worden de

belangrijkste punten genoemd uit het concluderende hoofdstuk van het rapport (zie stap 5).

Voordat de samenvatting wordt besproken in de teams vindt overleg plaats tussen de afdelings-

hoofden en teamcoördinatoren. Het managementteam acht het zinvol om in alle teams op

vergelijkbare manier te werken. Dat maakt het daarna makkelijker om de uitkomsten van de

besprekingen samen te voegen en te integreren met andere verbeterplannen. In dat geval lijkt

het mij handig als de afdelingshoofden en teamcoördinatoren met elkaar een manier bedenken

om de terugkoppeling te structureren. Een mogelijkheid is om aan de hand van een aantal

vragen in te gaan op de problemen die in de samenvatting worden genoemd. Ik stel voor om

een mogelijke werkwijze voor de teamvergaderingen uit te werken op papier. De leiding-
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gevenden kunnen die uitwerking gebruiken als zij de teamvergaderingen over de uitkomsten

van het onderzoek gaan voorbereiden.

Het lukt om deze vierde stap in het feedbackproces te zetten en ik ben tevreden over de invulling

ervan. In de hiervoor beschreven drie cases eindigde het onderzoek met de verspreiding van de

samenvatting. Soms was het al lastig om dat te realiseren, andere keren deed een deel van de leiding-

gevenden op eigen initiatief iets met de onderzoeksresultaten. Bij De Hunnerberg wordt nagedacht

over een systematiek om in alle afdelingen een gesprek te starten over de organisatie-ontwikkeling.

De samenvatting van de resultaten vormt daarvoor de basis. De vraag waarom dat nu wel gebeurt en

in eerdere cases niet, is niet makkelijk te beantwoorden. Ik kan het antwoord zoeken in de organisatie

en bij mijzelf. Wellicht is het de combinatie van de situatie in de organisatie en ervaringen die ik in

hiervoor beschreven cases opdeed.

Een belangrijk verschil tussen deze case en de cases die ik eerder beschreef is de wijze waarop het

managementteam is betrokken bij de organisatie en het ontwikkelingsproces. De inrichting draait net

drie jaar en in die periode hebben de leden van het managementteam veel geïnvesteerd. Misschien

kan zelfs worden gezegd dat de betrokkenheid van het managementteam iets te groot is. Immers, de

directeuren voeren niet alleen de regie, maar spelen zelf ook de hoofdrollen in het organisatie-

ontwikkelingsproces. Dat draagt bij aan een aantal van de gesignaleerde problemen. Tegelijk is het

managementteam ontvankelijk voor signalen uit de organisatie, met name als het gaat om het hoge

tempo en de eisen die de veranderingen aan mensen stellen. In de zelfevaluatie en in het auditrapport

staat al aangegeven dat het managementteam zijn centrale rol meer los mag laten. Dat is nog niet of

misschien onvoldoende gebeurd, zoals de resultaten van dit onderzoek aangeven. De invoering van de

vele plannen moet vooral door anderen gebeuren. Mogelijk ziet het managementteam dat het nu nodig is

om de afdelingshoofden en medewerkers ruimte te geven. De survey-feedback kan de omslag betekenen

naar de invoeringsfase waarin gezamenlijk aan realisatie van de verbeterplannen wordt gewerkt.

Nadenkend over mijn eigen rol in dit onderzoek realiseer ik mij dat de ervaring die ik inmiddels heb

opgedaan met het inrichten van survey-feedbackprocessen ervoor zorgt dat ik steeds beter weet waar

ik op moet letten. Tevens bepaal ik in deze case in goed overleg met leidinggevenden wat het doel van de

survey-feedback is, kijken wij samen naar een geschikte aanpak in de betreffende organisatie en denk

ik mee over mogelijkheden voor terugkoppeling naar de afdelingen. Ik denk daarom dat de combinatie

van de situatie in de organisatie en mijn ervaring met de methode ertoe leidt dat nu ook de vierde stap

wordt gezet. De organisatie staat op het punt een behoorlijk aantal plannen in te voeren, het management-

team wil dat samen met anderen doen en ik denk mee over de wijze waarop de survey-feedback

methode daarbij kan aansluiten.

Gezien eerdere ervaringen in andere cases ben ik tevreden dat het onderzoek zo wordt opgepakt in de

organisatie. Niettemin had ik na de vergadering met het managementteam over terugkoppeling van de

resultaten graag nog andere besprekingen bijgewoond. Bijvoorbeeld die van afdelingshoofden en

teamcoördinatoren waarin de terugkoppeling naar de teams wordt voorbereid. Ik denk dat ik daar een

zinvolle bijdrage aan had kunnen leveren en dat dat voor mijn ervaring met deze stap in het survey-

feedbackproces waardevol zou zijn geweest. Bovendien had ik hier uitgebreider kunnen beschrijven

hoe deze stap is uitgewerkt bij De Hunnerberg. Echter, na de bespreking met het managementteam

eindigt het onderzoek bij de inrichting (zie § 8.7).
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5 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden
(a)  mensen interpreteren gezamenli jk de gegevens,  (b)  plannen maken voor verbeteringen

De bespreking van de resultaten in de eenheden vindt plaats nadat de nieuwe afdelingen en

teams van start gaan. Een mogelijkheid is om tijdens een reguliere teamvergadering in te

gaan op de samenvatting van de resultaten. De afdelingshoofden of teamcoördinatoren kunnen

dan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek bespreken en bijvoorbeeld samen met

medewerkers nagaan wat nodig is voor verbetering van de communicatie. Een voordeel daarvan

is dat deze vergaderingen al staan gepland en dat de bespreking van de resultaten dan op zeer

korte termijn plaatsvindt. Een belangrijk nadeel is dat op de gewone teamvergaderingen

beperkt tijd beschikbaar is voor niet-reguliere onderwerpen. Daarom stellen leidinggevenden

voor om teams de mogelijkheid te bieden om een zogenaamde studiemiddag te plannen. Die

studiemiddag moet dan liefst nog in januari plaatsvinden. Tijdens de middag staan het

organisatie-ontwikkelingsproces en de veranderingen centraal. Een team gaat dan samen

met de teamcoördinator en eventueel het afdelingshoofd aan de slag met een analyse van de

huidige problemen. De samenvatting van het rapport is onderdeel van die analyse. In de

samenvatting worden het hoge tempo en de omvang van de veranderingen, de kwaliteit van

de communicatie en de beperkte deelname van medewerkers aan de veranderingen als

belangrijke problemen genoemd. De voornaamste vraag aan elk team is om voorstellen te

doen voor verbetering.

De voorstellen van de teams krijgen een plaats in het totale invoeringsplan dat snel zal

worden opgesteld. Per januari is de nieuwe organisatiestructuur operationeel. Verschillende

werkgroepen hebben verbeterplannen uitgewerkt, er is een nieuwe behandelingsvisie

geschreven en de teams gaan aan de slag met de uitkomsten van dit onderzoek. Daarom moeten

op korte termijn alle plannen, voorstellen en aanbevelingen worden geïntegreerd zodat de

uitvoering ervan kan starten. Het managementteam wil een organisatie-adviesbureau aan-

trekken om die integratie vorm te geven en om het invoeringsproces te begeleiden. Redenen

om daar externe ondersteuning voor te zoeken zijn dat het managementteam en de afdelings-

hoofden zelf onvoldoende tijd vrij kunnen maken voor die werkzaamheden, dat de organisatie

weinig ervaring heeft met procesbegeleiding en dat er behoefte is een systematiek om alle

plannen te integreren.

Het lijkt mij een goed idee om deze stap in te vullen volgens het plan dat bij De Hunnerberg is gemaakt.

Wat ik sterk vind aan deze aanpak is dat er tijd wordt vrijgemaakt om met medewerkers stil te staan

bij het organisatie-ontwikkelingsproces. Tot nu toe gebeurde dat niet of zeer beperkt. Ook sterk is dat

dit onderzoek wordt verbonden met andere activiteiten die plaatsvinden in het kader van de organisa-

tie-ontwikkeling. De uitkomsten van de teambesprekingen worden geordend en het is de bedoeling om

verbetervoorstellen van medewerkers te integreren met andere plannen en aanbevelingen. Op die

manier werken aan een samenhangend invoeringtraject lijkt mij zinvol, want daarmee wordt overzicht

geboden. Het is dan wel nodig om tijdens de studiemiddagen van de teams aan te geven hoe de uit-

komsten een plaats krijgen in het vervolgtraject. Opvallend is ook dat medewerkers nu om inbreng

wordt gevraagd. Het lijkt erop dat de leden van het managementteam daarmee gehoor geven aan de

kritiek dat eerdere verbeterplannen vooral door henzelf werden geïnitieerd en uitgewerkt.

Tegelijk denk ik dat het integreren van alle plannen en het uitwerken van een samenhangend invoerings-
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traject een zware opgave is. Er liggen veel plannen, voorstellen, ideeën en wensen voor verbetering.

Daar is hard aan gewerkt, maar vaak niet in onderlinge samenhang en zonder een helder beeld van

de wijze van realisatie. In de nieuwe teams worden nog meer ideeën verzameld om dingen beter en

anders te gaan doen. Daarna of tegelijkertijd wordt een plan gemaakt voor realisatie. Een adviesbureau

krijgt daarvoor de opdracht. Vrij vertaald luidt die: wij hebben allemaal mooie dingen bedacht, kijkt u

samen met ons hoe wij daar nu mee verder moeten. Dat is een lastige opdracht, maar ook hele spannende.

Immers, een van de dingen waar het om gaat is een omslag in de aanpak van het ontwikkelingsproces

te bewerkstelligen. De invoering is niet meer alleen een aangelegenheid van het managementteam en

de afdelingshoofden, maar van alle betrokkenen. Althans, dat is mijn visie. Een andere visie is dat de

leden van het managementteam zeggen dat zij het sturen nu moe zijn en dat iemand anders dat moet

overnemen. Ik heb dat niet zo besproken, maar mijn indruk is dat het echt de bedoeling is om na het

maken van de plannen op een andere manier verder te gaan met de invoering ervan.

Graag had ik een bijdrage geleverd aan de integratie en het invoeringstraject. Tot mijn spijt moet ik een

uitnodiging afslaan om daar een plan voor te maken. Die uitnodiging geeft naar mijn idee aan dat het

managementteam tevreden is over de wijze waarop het onderzoek is verlopen. Ik ben dat ook en ik

was met plezier vanuit een andere rol langer betrokken gebleven bij het organisatie-ontwikkelings-

proces. Tot nu toe heb ik vooral de rol van onderzoeker en expert vervuld. Voor het vervolg zou ik kiezen

voor de rol van procesbegeleider (zie § 8.7). Vanwege andere verplichtingen kan ik niet op de uitnodiging

ingaan. Goede begeleiding van het invoeringsproces zou een aantal maanden in beslag nemen.

Regelmatige aanwezigheid in de inrichting vind ik daarbij noodzakelijk. Onvoldoende beschikbare

dagen en de lange reistijd maken dat ik niet op de uitnodiging kan ingaan.

Aangepast plan voor de volgende case
Het plan voor inrichting van de survey-feedback in de volgende case blijft gelijk. De drie

aandachtspunten uit de vorige case zijn verwerkt in de stappen van deze case. Het stappen-

plan werkt goed. Alle stappen zijn in deze case uitgevoerd en naar tevredenheid ingevuld. De

kaders laten zien dat ook deze case leerervaringen oplevert. Over het algemeen zijn dat positieve

leerervaringen, omdat de survey-feedback in deze case beter verloopt dan in eerder beschreven

cases. De in eerdere cases uitgewerkte stappen worden nu allemaal ingevuld. Daarom vormen

de leerervaringen in deze case geen aanleiding voor aanpassing van de stappen.

afronding van de samenwerking
Met de bespreking van het rapport en de vervolgacties eindigt het onderzoeksproject bij De

Hunnerberg. Tijdens de afspraak met het managementteam hebben wij voldoende tijd en

nemen wij eerst het rapport in zijn geheel door. Er wordt stilgestaan bij bepaalde vraagstukken

en problemen en wij kijken naar oplossingsrichtingen. Deze bespreking leidt tot enkele aan-

vullingen en verduidelijkingen in de definitieve versie van het rapport. Mijn conclusies en

aanbevelingen zijn herkenbaar en worden overgenomen. In de samenvatting voor medewerkers

geef ik de kern van de conclusies en aanbevelingen weer. Met het managementteam kijk ik

ook naar vervolgacties. De eerste stap is dat het aangepaste rapport wordt verspreid onder de

afdelingshoofden. Dan volgt een bespreking van het rapport in de vergaderingen van de
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beide units. Vervolgens kijken afdelingshoofden en teamcoördinatoren hoe zij de samenvatting

gaan bespreken in de studiemiddagen met hun teams. De vraag aan de teams is om verbeter-

voorstellen te leveren. Ik lever een uitwerking van een mogelijke aanpak om met de samen-

vatting aan de slag te gaan. Ik volg niet wat er verder gebeurt en hoe de verbetervoorstellen

van de teams samen met de verbeterplannen van de werkgroepen en de nieuwe behandelings-

visie worden geïntegreerd in één invoeringsplan. Aan de algemeen directeur geef ik aan dat

ik niet in de gelegenheid ben om een bijdrage te leveren aan het invoeringsproces.

Zoals aangegeven vind ik het jammer dat ik geen tijd heb om het vervolg mee te maken. Was dat wel

het geval geweest, dan moest op dat moment opnieuw aan de orde komen wat mijn rol zou zijn. Het

onderzoeksproject gaat dan over in een adviesproject en mijn rol van onderzoeker verandert in een rol

van procesbegeleider. De laatste twee stappen van het survey-feedbackproces zijn uitgewerkt en door-

genomen met het managementteam. Dat draagt bij aan de kans dat zij werkelijk worden uitgevoerd.

Echter, eerdere cases leerden dat uitwerking van de stappen in het feedbackproces niet voldoende is om

ook tot uitvoering te komen. De situatie in de organisatie en de visie van het managementteam spelen

daarbij een minstens zo belangrijke rol. Op zich denk ik dat de ideale situatie is dat een organisatie na

de afronding van het onderzoeksproject het vervolg zelf op pakt. Bij De Hunnerberg is het gezien de

drukte en de complexiteit van de integratie van alle plannen een zinvolle overweging om externe

ondersteuning te zoeken. In ieder geval vraagt begeleiding van het vervolg een andere rol en het is

goed dat ik mij daar bewust van wordt. Wanneer dat in een volgende case aan de orde komt, ben ik

daarop voorbereid.

Terugkijkend op mijn rol in deze case en doordenkend over mijn conclusie dat voor een vervolgtraject

een andere rol nodig is, ontstaat de vraag of ik al tijdens de survey-feedback meer een procesrol kan

vervullen. In deze case ga ik meer dan voorheen een relatie aan met leidinggevenden, ik probeer het

onderzoek aan te laten sluiten bij de situatie in de organisatie en ik doe mijn best om de leiding-

gevenden eigenaar te laten worden van de resultaten opdat ook werkelijk terugkoppeling naar de een-

heden plaatsvindt. Tegelijkertijd blijf ik duidelijk een buitenstaander. Ik definieer mijn eigen rol voor-

namelijk als onderzoeker. De jeugdinrichting is object van mijn onderzoek en om dat onderzoek goed te

laten verlopen zet ik een soort verkoopstrategie in die erop is gericht de leidinggevenden te interesseren

voor de survey-feedback methode. Het interpreteren van de resultaten doe ik samen met die leiding-

gevenden, maar vervolgens schrijf ik als expert een rapport en doe ik als expert suggesties voor de

inrichting van de terugkoppeling. Een alternatief is om tijdens de survey-feedback veel meer de rol

van procesbegeleider in te nemen. Dan gaat het erom een organisatie zelf de inrichting van de survey-

feedback te laten bepalen. Mijn expertise kan ik dan op een andere manier inzetten of pas in tweede

instantie, bijvoorbeeld als mij om suggesties of reacties op eigen voorstellen wordt gevraagd.

Interessant aan dat alternatief is dat de organisatie daardoor waarschijnlijk echt ‘eigenaar’ van de

methode wordt. Lastig aan dat alternatief is dat ik mij niet goed kan voorstellen hoe een samenwerking

tot stand komt. Met het huidige stappenplan heb ik iets tastbaars te bieden en is mijn rol duidelijk. 

Ik kan niet mij niet vanaf het begin opstellen als procesbegeleider, tenzij de survey-feedback al onderdeel

is van een veranderingstraject. Misschien is een oplossing om te starten vanuit een expertrol en daarbij

aan te geven dat vanaf de terugkoppeling van de resultaten het accent verschuift naar een procesrol.
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gesprek over de casebeschrijving
In november 2001 voer ik een gesprek met de directeur van de gesloten unit. Met hem had

ik ook een eerste gesprek over samenwerking in het onderzoek. De directeur geeft aan dat hij

het leuk vond om de casebeschrijving te lezen en dat deze een herkenbaar beeld geeft van de

situatie toen. Een deel van de vraagstukken die in de case worden beschreven is nog steeds

actueel, zij het in een andere context. De Hunnerberg is groter geworden, dat wil zeggen dat het

aantal plaatsen voor jongens is uitgebreid. Er is ook een gesloten opvanggedeelte bijgekomen

en daarom is de naam van de inrichting gewijzigd in Rijks Jeugdinrichting De Hunnerberg.

Mede hierdoor staat een nieuwe structuurverandering op stapel, maar deze is kleiner dan de

verandering die speelde ten tijde van onze samenwerking. De destijds nieuw ontwikkelde

behandelingsvisie bestaat nog steeds en wordt breed gedragen binnen de inrichting.

Wij bespreken veranderingen in de manier van communiceren binnen de inrichting.

Met name op dat gebied zijn veel initiatieven ontwikkeld. De survey-feedback en een ander

organisatiebreed onderzoek zijn belangrijke aanleidingen geweest om te investeren in verbetering

van de communicatie. Er wordt veel aandacht besteed aan de schriftelijke communicatie

binnen de inrichting. De directeur geeft aan dat goed wordt gekeken naar kwaliteit, frequentie

en dosering van informatie. Op dit moment loopt een intern onderzoek naar de informatie-

voorziening. Leidinggevenden zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen het

managementteam en de medewerkers. Belangrijke besluiten worden in de vorm van voorgenomen

besluiten aan de teams voorgelegd. Leidinggevenden worden gestimuleerd om dergelijke

besluiten in de teamvergaderingen te bespreken en reacties terug te koppelen naar het

managementteam. Kernpunten van het inrichtingsbeleid worden in het middenkaderoverleg

besproken, eveneens met de vraag om die in de teams aan de orde te stellen en reacties te 

verzamelen. Op die manier zijn de huidige vijf succesbepalende factoren van de jeugdinrichting

tot stand gekomen. Effecten van deze aanpak zijn dat voeling wordt gehouden met wat in de

teams speelt en tegelijk mensen meer bekend raken met het beleid en veranderingen.

Voor de directeur is een belangrijke leerervaring geweest dat de logica van het management-

team niet automatisch ook voor anderen in de organisatie opgaat. In het verlengde daarvan

ligt het inzicht dat herhaaldelijk uitleggen en anderen proberen te overtuigen van de eigen

visie niet de enige manieren zijn om zaken over te dragen. Wanneer leidinggevenden en

medewerkers zelf nadenken over knelpunten en problemen, motiveert dat om tot oplossingen

te komen. Dit is voor het managementteam een manier om zich niet te veel met operationele

vraagstukken bezig te houden. Tegelijk neemt het middenkader nog niet altijd zelf initiatief

wanneer dat wenselijk is. Een oplossing is dan om verantwoordelijkheden lager in de organisatie

leggen. Dat bevordert dat iedereen zijn eigen rol neemt en dat meer samen aan realisatie van

beleid en verandering wordt gewerkt.
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terug naar de onderzoeksvragen
Ter afsluiting van dit hoofdstuk bekijk ik wat deze case leert over de onderzoeksvragen. Per

vraag zet ik de belangrijkste uitkomsten op een rij. Vergelijking van deze case met de andere

cases gebeurt in hoofdstuk 11.

Belemmeringen bij de invoering van de veranderingen
De belangrijkste belemmeringen bij de invoering van de veranderingen zijn te ordenen aan de

hand van vijf thema’s. Ten eerste vindt vrijwel iedereen dat er te veel tegelijk verandert en dat

het tempo van de veranderingen te hoog ligt. Een tweede thema is de kritiek op het creëren

van betrokkenheid. Er is onvoldoende aandacht voor medewerkers en het draagvlak voor de

veranderingen is beperkt. Een derde thema is de onduidelijkheid over de doelen en aanpak

van de organisatie-ontwikkeling en de slechte informatievoorziening. Mensen hebben geen

helder beeld van de doelen en van de wijze waarop deze kunnen worden gerealiseerd.

De kwaliteit van de informatievoorziening is onvoldoende en de communicatie over de 

veranderingen schiet tekort. Een vierde thema heeft te maken met spanningen en onderlinge

verhoudingen. De veranderingen leiden tot spanningen tussen en binnen afdelingen en zowel

personen als afdelingen richten zich vooral op hun eigen belangen. Het managementteam en de

afdelingshoofden besteden tijdens het ontwikkelingsproces weinig aandacht aan deze kwesties.

Het vijfde thema betreft de kritiek op de rol van het managementteam. Een meerderheid van

de mensen is negatief over het handelen van het managementteam in het ontwikkelingsproces.

Er is kritiek op de sterke sturing door het managementteam die weinig ruimte laat voor mensen

om een bijdrage te leveren en zich te identificeren met de veranderingen.

Het handelen van het middenkader vormt geen belemmerende factor in het veranderings-

proces. De meeste medewerkers oordelen positief over de rol van de afdelingshoofden tijdens

het ontwikkelingsproces. Daarnaast is de steun en inzet voor de veranderingen groot onder

de afdelingshoofden.

De belangrijkste bevorderende factor is de houding van betrokkenen ten opzichte van de

veranderingen. De verwachting van de uitkomst is positief en mensen steunen de structuur-

verandering, de nieuwe behandelingsvisie en de capaciteitsuitbreiding. Tevens bestaat er een

duidelijke bereidheid van betrokkenen om zich in te zetten voor realisatie van de veranderingen.

Perspectieven van belanghebbenden
De verandermanager oordeelt het meest positief over de organisatie en het ontwikkelings-

proces. De afdelingshoofden oordelen iets minder positief, maar hun visie ligt dichter bij die

van de verandermanager dan bij die van de medewerkers. De medewerkers oordelen over het

algemeen positief over de organisatie, maar duidelijk minder dan het managementteam en

de afdelingshoofden. Over de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces oordelen de

medewerkers vooral negatief. Het positieve oordeel van de verandermanager en de afdelings-

hoofden is te zien als een oordeel over hun ‘eigen’ veranderingsproces. Immers, de leden van het

managementteam, maar ook de afdelingshoofden hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling

van de jeugdinrichting, hun positie zorgt ervoor dat zij overzicht hebben over het veranderings-

proces en zij vervullen een sturende rol. Medewerkers zijn vooral bezig met de uitvoering van

267

8.9



het dagelijkse werk. Zij geven aan een bijdrage te willen leveren aan de veranderingen, maar

tot nu toe krijgen zij daar weinig ruimte voor. In dat licht is hun negatieve beoordeling van

de aanpak van het ontwikkelingsproces goed te begrijpen.

Het bespreken van de verschillende perspectieven is onderdeel van de survey-feedback.

Tijdens de terugkoppeling van de uitkomsten naar het managementteam en de afdelings-

hoofden wordt stilgestaan bij de belangrijkste verschillen. Die krijgen tevens een plaats in de

schriftelijke rapportage. In speciale teamvergaderingen gaan leidinggevenden en medewerkers

met elkaar in gesprek aan de hand van de samenvatting van uitkomsten. Door tijdens die

besprekingen aandacht te besteden aan de achtergrond van verschillen krijgen betrokkenen

inzicht in elkaars ideeën.

Aanpak en effectiviteit van het organisatie-ontwikkelingsproces
De overwegend ontwerpmatige aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces gaat samen

met een relatief lage proceseffectiviteit. Zestig procent van de betrokkenen oordeelt negatief

over het organisatie-ontwikkelingsproces. De kritiek op de gevolgde aanpak lijkt in belangrijke

mate een gevolg van de sterk sturende rol van het managementteam. De literatuur suggereert

dat met name verbeterpunten die niet direct betrekking hebben op het herontwerp van de

organisatie volgens een ontwikkelbenadering kunnen worden uitgewerkt. Een dergelijke aanpak

had mogelijk een deel van de nu gesignaleerde problemen voorkomen.

De relatief lage proceseffectiviteit houdt verband met een tamelijk negatieve beoordeling

van het handelen van de verandermanagers. De kritiek spitst zich toe op de top-down sturing,

op de wijze van communiceren en op de begeleiding van het organisatie-ontwikkelingsproces.

Tegelijk signaleren mensen een grote betrokkenheid van het managementteam bij de organisatie

en de veranderingen.

Survey-feedback en versterking van de invoering van de veranderingen
Het stappenplan wordt in deze case in zijn geheel uitgevoerd. Daardoor wordt onderstreept dat

de laatste stap, bespreking van de uitkomsten in de teams, de essentie van de survey-feedback

vormt. Om de laatste stap te kunnen zetten, is het nodig om voorbereidingen te treffen in de

eerdere stappen. De belangrijkste leerervaringen in deze case hebben betrekking op het helder

krijgen van de visie van de directie op de interventie en op mijn eigen rol in het survey-feedback-

proces. In deze case ziet de directie de methode als een middel of een aanleiding om met

medewerkers van gedachten te wisselen over het organisatie-ontwikkelingsproces. In de eerste

twee cases ging het de directie vooral om het verkrijgen van sturingsinformatie. Ook hier

levert het onderzoek sturingsinformatie voor het management, maar er gebeurt meer. Naar

aanleiding van het onderzoek nodigt de directie medewerkers uit om mee te praten over bij-

sturing in plaats van zelf te bepalen of en hoe bijsturing plaatsvindt.

Reflectie op mijn eigen rol leert dat ik mij tot nu toe vooral opstel als onderzoeker. Ik

benader een organisatie als object en dat object beschouw ik van buitenaf. Als expert geef ik

aan hoe de survey-feedback moet worden ingericht en trek ik conclusies over wat er aan de

hand is. Ik maak inmiddels wel contact met leidinggevenden en zoek aansluiting bij de situatie

in de organisatie. Dat doe ik vanuit het oogpunt dat daardoor de feedback beter zal verlopen.

Mogelijk wordt het effect van een feedback sterker wanneer ik bij de derde stap het accent
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van de expertrol naar de rol van procesbegeleider verleg. Dat kan ervoor zorgen dat de

methode meer van de organisatie wordt dan nu gebeurt. Juist dat ‘eigenaarschap’ is een

belangrijke voorwaarde voor versterking van het veranderingsproces. Deze case leert dat 

aandachtspunten bij procesbegeleiding zijn dat samen met leidinggevenden een ondersteunende

procedure wordt ontwikkeld voor de feedback aan teams, dat het zinvol is om uitkomsten

van de feedbacksessies te bundelen en dat aandacht nodig is voor het vervolg na die sessies.

De bijdrage van de survey-feedback aan het organisatie-ontwikkelingsproces bestaat eruit

dat inzicht is verkregen in de stand van zaken bij de jeugdinrichting en in de beperkingen van

de tot dan toe gevolgde aanpak. Naar aanleiding van de uitkomsten is met leidinggevenden een

plan ontwikkeld om in de teams gesprekken te gaan voeren over de organisatie-ontwikkeling.

Uitkomsten van deze besprekingen krijgen een plaats in het verdere invoeringstraject. Op die

manier wordt de survey-feedback geïntegreerd met andere activiteiten die in het kader van

de veranderingen plaatsvinden. Tijdens de survey-feedback is een start gemaakt met een

meer gezamenlijke manier van werken aan verbetering en ontwikkeling van de jeugdinrichting.

De bespreking van de casebeschrijving – geruime tijd na afronding van de samenwerking –

leert dat de gesprekken in de teams over de uitkomsten van het onderzoek als zinvol werden

ervaren. Sindsdien wordt gezocht naar manieren om met leidinggevenden en medewerkers

van gedachten te wisselen over veranderingen en het beleid van de inrichting. Communicatie

speelt daarin een belangrijke rol, maar ook zijn procedures ontwikkeld om leidinggevenden

en medewerkers uit te nodigen een bijdrage te leveren aan verandering en beleid.
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stichting bollenstreek
anders werken voor mensen met een 
verstandelijke handicap

inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de veranderingen bij Stichting Bollenstreek. Stichting Bollenstreek

biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke handicap. Woonvoorzieningen en

vormen van dagbesteding zijn de belangrijkste diensten van de stichting. Politieke en maat-

schappelijke ontwikkelingen vormden de aanleiding voor een fusie die in 1995 leidt tot

Stichting Bollenstreek. Daarna start een ontwikkelingsproces waarin professionalisering van

de zorg en verbetering van de organisatie centraal staan.

Het hoofdstuk begint met een schets van de stichting en het organisatie-ontwikkelings-

proces aan de start van de samenwerking. In paragraaf 9.3 beschrijf ik het eerste contact en

de gemaakte afspraken over samenwerking in een project gericht op versterking van het 

ontwikkelingsproces. In paragraaf 9.4 ga ik in op het beeld dat ontstaat tijdens de eerste

gesprekken. De resultaten van de vragenlijst komen aan bod in paragraaf 9.5. Eerst beschrijf

ik de algemene resultaten, de antwoorden op de open vragen en de verschillen in perspectieven

van belanghebbenden. Vervolgens interpreteer ik de resultaten, waarbij ik ook aandacht

besteed aan de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak van de veranderingen. De aanpak

en het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 9.6. Ook besteed ik in die

paragraaf aandacht aan de ontwikkeling van de onderzoeksmethodiek. In paragraaf 9.7

beschrijf ik het einde van het eerste samenwerkingsproject en het verzoek van betrokkenen

om een jaar later de situatie opnieuw in kaart te brengen. Paragraaf 9.8 bevat een schets van de

situatie bij Stichting Bollenstreek een jaar na de afronding van het eerste project. In paragraaf 9.9

komen de resultaten van de tweede inventarisatie aan de orde. Na een beschrijving van de

resultaten bespreek ik vooral de verschillen ten opzichte van de eerste inventarisatie. In

paragraaf 9.10 komen de aanpak en het verloop van de tweede survey-feedback kort aan bod

en bespreek ik de afronding van het tweede project. Paragraaf 9.11 bevat een schets van het

gesprek over de casebeschrijving. In de afsluitende paragraaf 9.12 komt de beantwoording

van de onderzoeksvragen aan bod. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk staan kaders

waarin ik reflecteer op mijn eigen rol als onderzoeker van veranderingsprocessen in organisaties.

schets van de stichting en de veranderingen
In 1995 ontstaat Stichting Bollenstreek uit een fusie van de intramurale Stichting de

Hafakker en de semimurale Stichting Bollenstreek voor dagverblijven en tehuizen. De nieuwe

stichting levert zorg en diensten aan verstandelijk gehandicapten. In Nederland werken dergelijke
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stichtingen regionaal en Stichting Bollenstreek bedient een gedeelte van Zuid-Holland.

Ruim vijfhonderd verstandelijk gehandicapten van diverse leeftijden en niveaus krijgen

begeleiding bij wonen, bij werken of bij andere vormen van dagbesteding.

Het doel van Stichting Bollenstreek is een bijdrage te leveren aan een normaal en vol-

waardig leven van mensen met een verstandelijke handicap. De individuele zorgvraag van

cliënten staat centraal bij de stichting. Keuzevrijheid is een belangrijk begrip in het aanbieden

van zorg. De stichting richt zich op de mogelijkheden van cliënten in plaats van op hun

beperkingen. Invulling van het doel van de stichting vraagt een op individuen gericht aanbod

van zorg. De begeleiders die voor de stichting werken leveren de dagelijkse zorg aan cliënten.

Daarmee dragen zij in belangrijke mate bij aan het realiseren van het doel van Stichting

Bollenstreek.

Bij Stichting Bollenstreek werken ongeveer vierhonderd mensen. De woonvoorzieningen

en dagcentra staan verspreid over de regio. Het merendeel van de medewerkers is werkzaam

als begeleider bij een woonvoorziening of dagcentrum van de stichting. Naast de zes woon-

voorzieningen en de vier dagcentra kent de stichting een viertal stafafdelingen. Figuur 9.1

geeft het organigram van Stichting Bollenstreek weer.

Figuur 9.1  Organigram van Stichting Bollenstreek

Het organigram laat zien dat wonen en dagbesteding gescheiden processen zijn in de

organisatie. In de gehandicaptenzorg is dat een bekende tweedeling die is afgeleid van het

‘normale’ maatschappelijk leven. De woonvoorzieningen zijn zodanig geclusterd dat de meeste

bestaan uit een semimuraal gezinsvervangend tehuis in de regio en een intramurale woon-

groep in een woonwijk waar ook mensen zonder verstandelijke handicap wonen. In de woon-

voorzieningen wordt de bewonerszorg gegeven door persoonlijk begeleiders. De inhoud van
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de zorg is afhankelijk van de ernst van de verstandelijke handicap. Cliënten van laag niveau

hebben meer zorg nodig dan cliënten van hoog niveau die zelfstandiger kunnen wonen.

Ook biedt de stichting een aantal cliënten de mogelijkheid echt zelfstandig te wonen. Voor

deze cliënten is een speciaal team van ambulante begeleiders beschikbaar. Dagbesteding

vindt voor een deel plaats in een van de vier dagcentra van Stichting Bollenstreek. Er zijn ook

cliënten die buiten de stichting werken. De dagbesteding van cliënten wordt ondersteund

door persoonlijk (loopbaan)begeleiders. De (para)medici en de agogisch medewerkers werken

voor de divisie Wonen, voor de divisie Dagbesteding of op een specifieke locatie van die divisies.

Op het Centraal Bureau is het secretariaat gevestigd net als de afdeling Personeel en

Organisatie, en de Economische en Administratieve Dienst. Een aantal staffunctionarissen

en projectmedewerkers houdt zich bijvoorbeeld bezig met de kwaliteit van de zorg, met de

samenwerking tussen de divisies en met het vormgeven van medezeggenschap van cliënten

en verwanten.

De organisatie wordt geleid door een managementteam. Dat team wordt geleid door de

algemeen directeur en bestaat verder uit de divisiemanager Wonen, de divisiemanager

Dagbesteding, het hoofd Personeel en Organisatie, en het hoofd van de Economische en

Administratieve Dienst. De beide divisiemanagers geven leiding aan de clusterhoofden van

de woonclusters en aan de hoofden van de dagcentra. Deze hoofden geven leiding aan hun

locaties en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de operaties in die

locaties. In de woonvoorzieningen en dagcentra werken begeleiders. Elke locatie heeft een

coachend begeleider die met name aandacht besteedt aan de inhoudelijke begeleiding van de

andere begeleiders. Een coachend begeleider heeft geen lijnverantwoordelijkheid, die ligt bij

het managementteam en de hoofden.

De veranderingen bij Stichting Bollenstreek hangen nauw samen met ontwikkelingen in de

landelijke gezondheidszorg. Zorginstellingen worden geconfronteerd met een terugtredende

overheid die meer decentralisatie toestaat, betrokken partijen meer handelingsvrijheid biedt

en op termijn concurrentie mogelijk maakt. De financiering van de gezondheidszorg staat

onder druk, wat leidt tot meer aandacht voor kostenbesparing en efficiency. Kwaliteit van de

zorg is een onderwerp geworden waarbij de positie van patiënten, bewoners van instellingen

en familie verandert. De cliënt krijgt een steeds belangrijker plaats in het denken over zorg-

producten bij instellingen. Het aanbod van gehandicaptenzorg wordt vernieuwd met de

introductie van individuele zorgplannen als werkmethodiek om groepsgericht zorgaanbod

terug te dringen.

De fusie in 1995 is ingegeven door de wens en de noodzaak de marktpositie van de twee

kleine stichtingen te versterken. Voor de directies van de fusiepartners is helder dat in de

toekomst kleine instellingen zullen verdwijnen. Samenvoegen van de twee verschillende

stichtingen heeft meerwaarde door schaalvergroting en doordat het zorg- en dienstenaanbod zich

uitbreidt. Op termijn levert dit het voordeel om meer flexibel met de vragen van individuele

cliënten om te kunnen gaan. Het eerste jaar na de fusie staat in het teken van het ‘in elkaar

schuiven’ van beide stichtingen in een divisiestructuur. De invoering van de nieuwe organisatie-

structuur gebeurt onder leiding van de directeuren van de oude stichtingen en nieuw

benoemde clusterhoofden.
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In 1996 treedt een nieuwe directeur aan die met een nieuw managementteam aan de slag

gaat met de ontwikkeling van de nieuwe Stichting Bollenstreek. Met de nieuwe structuur is

een start gemaakt met de integratie van de twee oude stichtingen. In de volgende fase wordt

gewerkt aan de integratie van bestaand beleid, maar vooral aan het maken van nieuw beleid.

Een voorbeeld is dat op zorginhoudelijk gebied wordt gekozen voor een uniforme methodiek voor

alle locaties. Voor sommige locaties betekent de zorgplanmethodiek (zie § 6.2) een hele nieuwe

manier van werken, voor andere gaat het om het omschakelen naar een andere systematiek.

Invoering van de zorgplanmethodiek draagt bij aan de versterking van de inhoud van het

werk, een van de drie thema’s die centraal staan in 1996. De twee andere thema’s zijn de verdere

inrichting van de organisatie en starten met de ontwikkeling van een visie op de zorgvraag

en het zorgaanbod in de toekomst.

Deze drie centrale beleidsthema’s staan in het werkplan 1996. Dat werkplan is gemaakt

door de nieuwe directeur mede naar aanleiding van zijn kennismakingsbezoeken aan woon-

voorzieningen en dagcentra van de stichting, gesprekken met sleutelfiguren en lezing van

stukken. In het werkplan is de balans van de huidige situatie opgemaakt en staat gepland

waar de stichting zich het komende jaar op gaat richten. Ook maakt het plan duidelijk waar nog

geen energie in wordt gestoken. In het werkplan zijn per thema concrete doelen en activiteiten

geformuleerd. Het werkplan is verspreid in de hele organisatie en iedereen is gevraagd om te

reageren. Vervolgens is het plan vastgesteld in het managementteam en namen de leden van

het team ieder de verantwoordelijkheid voor een aantal punten. Aan het einde van het jaar

vindt een evaluatie van het werkplan plaats. Er is veel vooruitgang geboekt en dat maakt het

mogelijk om voor 1997 nieuwe centrale thema’s te kiezen.

Het beleid in 1997 is gericht op drie kernthema’s: versterking van de positie van individuele

cliënten, kwaliteit van de zorg en omgang met cliënten, en gezamenlijke kaders voor 

verschillende onderdelen van de organisatie. Bij versterking van de positie van individuele

cliënten gaat het om het in kaart brengen van de leefwensen, de verdere invoering van de

zorgplanmethodiek, vergroting van het assortiment zorgaanbod en het regelen van mede-

zeggenschap en wettelijke vertegenwoordiging van cliënten. Bij kwaliteit van zorg en omgang

met cliënten gaat het om bejegening, hygiëne, een kwaliteitssysteem en een systeem voor

meldingen en klachten. Bij gezamenlijke kaders gaat het om planmatig werken van de twee

divisies en de diensten volgens een eigen werkplan, aansluitend op het werkplan van

Stichting Bollenstreek. Ook het aanleveren van managementinformatie, verbeteren van de

communicatie en het ondersteunen van werkoverleg en leidinggevenden vallen onder dit

thema. Het werkplan 1997 is gemaakt door het managementteam. Als voorbereiding op het

werkplan wordt eind 1996 een werkconferentie gehouden met een brede afspiegeling van de

organisatie. De drie thema’s uit die conferentie komen terug in de kernthema’s voor 1997.

In 1998 gaat Stichting Bollenstreek verder met verdieping van de thema’s van het voor-

gaande jaar, omdat veel projecten en activiteiten nog niet zijn afgerond. In het werkplan 1998

zijn de twee centrale thema’s ‘cliënt en kwaliteit’ en ‘ondersteunende organisatie’. Bij cliënt en

kwaliteit gaat het om een onderzoek naar woon- en loopbaanwensen, werken met zorgplannen,

goede zorg bij speciale vragen, medezeggenschap, de juridische positie van de cliënt, uitvoering

van het project bejegening en kwaliteitszorg. Bij ondersteunende organisatie gaat het om

planmatig werken op alle locaties, verfijning van de werkorganisatie, sociaal beleid, economisch-
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administratieve ondersteuning, huisvesting en externe samenwerking. Het werkplan 1998 is

gemaakt door het managementteam. Als voorbereiding op het werkplan is een ronde gemaakt

langs de woonvoorzieningen en dagcentra. Ook is de evaluatie van het werkplan 1997 ver-

werkt in het nieuwe werkplan. Daarna is feedback gevraagd op het concept werkplan 1998.

In 1997 maakten de divisies en de diensten al een eigen werkplan. In 1998 gaan ook de

afzonderlijke woonvoorzieningen en dagcentra dat doen. In die eigen werkplannen worden

zowel specifieke voornemens als uitwerkingen van het algemene beleid opgenomen.

Het ontwikkelingsproces van Stichting Bollenstreek wordt geleid door het managementteam.

Na de fusie en de invoering van de nieuwe organisatiestructuur start het nieuwe management-

team in 1996 met het eerste werkplan. De leden van managementteam nemen elk de verant-

woordelijkheid voor de ontwikkeling van nieuw beleid op bepaalde terreinen of voor de uit-

voering van reeds bestaand beleid. Het jaar daarop wordt niet alleen een algemeen werkplan

voor de hele stichting gemaakt, maar stellen de divisies, de afdeling Personeel en Organisatie en

de Economische en Administratieve Dienst ook een eigen werkplan op. Door het maken van

een werkplan voor de divisies raken de hoofden meer betrokken bij deze systematiek. In 1998

gaan de hoofden ook een eigen werkplan voor hun locaties maken. Alle leidinggevenden 

vervullen dan sturende en begeleidende taken in het ontwikkelingsproces. De regie blijft in

handen van het managementteam. Uitvoering van de werkplannen komt aan de orde tijdens

de reguliere overlegvergaderingen van het managementteam, tijdens het divisieoverleg, tijdens 

Figuur 9.2  Organisatie-ontwikkeling bij Stichting Bollenstreek
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het eigen overleg van de hoofden Wonen en Dagbesteding, en tijdens de teambesprekingen.

Figuur 9.2 geeft per aspect van de stichting weer welke ontwikkelingen spelen in 1998. De

veranderingen richten zich op professionalisering van de zorg en op professionalisering van

organisatorische processen. Het belangrijkste middel om die veranderingen te realiseren zijn

de werkplannen waarin per beleidsthema concreet is uitgewerkt wat de doelen zijn, hoe die kun-

nen worden gerealiseerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Tussentijdse en jaarlijkse eva-

luatie van deze plannen leert hoe het staat met de realisatie van veranderingen.

contact met de stichting en plan voor 
samenwerking
In mei 1998 vindt een gesprek plaats met de algemeen directeur van Stichting Bollenstreek.

De algemeen directeur van Stichting Ons Tweede Thuis (zie hoofdstuk 6) heeft hem geïnformeerd

over het onderzoeksproject bij die stichting. De directeuren onderhouden regelmatig contact.

Na afronding van het project bij Ons Tweede Thuis krijgt de directeur van Stichting

Bollenstreek een exemplaar van het onderzoeksrapport. De mondelinge informatie van zijn

collega en het rapport spreken hem aan en daarom neemt hij contact op voor een afspraak.

Tijdens het kennismakingsgesprek gaan wij in op drie onderwerpen: het onderzoeksproject,

de situatie bij Stichting Bollenstreek en mogelijkheden voor samenwerking. Het onderzoeks-

project komt kort aan de orde, want daarmee is de directeur al bekend. Daarna schetst 

de directeur de situatie bij Stichting Bollenstreek. Hij geeft aan dat vraaggericht werken en

professionalisering van de zorg de kern vormen van het ontwikkelingsproces bij de stichting.

Daarnaast wordt gewerkt aan ontwikkeling van de organisatie. Veel van de ontwikkelingen zijn

nauw met elkaar verweven. Het introduceren van de zorgplanmethodiek leidt bijvoorbeeld

zowel tot verbetering van de zorg als tot een meer systematische en controleerbare manier

van werken. In zijn ogen was bij beide fusiepartners sprake van een achterstand, zowel op

zorginhoudelijk als op organisatorisch gebied. Naar zijn idee is voortvarend gestart met het

inhalen van die achterstand. Het managementteam speelt een centrale rol in het organisatie-

ontwikkelingsproces. De bijdrage van de hoofden wordt steeds groter, waardoor het management-

team zich meer met de hoofdlijnen kan gaan bezighouden. Volgens de directeur beginnen

cliënten al resultaten te merken van de veranderingen. Er wordt bijvoorbeeld betere zorg

geboden door het werken met de individuele zorgplannen en door medezeggenschap krijgen

bewoners of familie meer mogelijkheden om aan te geven of zij vinden dat zij goede zorg

krijgen. Twee belangrijke aandachtspunten zijn volgens de directeur de kwaliteit van een

aantal hoofden en de druk die de veranderingen op de organisatie leggen. Sommige hoofd-

en hebben moeite om aan de eisen te voldoen die de nieuwe functie stelt en haken af. Voor

de organisatie is het ontwikkelingsproces een flinke belasting. Het realiseren van de grote

hoeveelheid voornemens uit de werkplannen vraagt veel tijd en energie van leidinggevenden

en begeleiders. Een zekere veranderingsmoeheid begint zichtbaar te worden. Mede daarom is

voor 1998 gekozen om verder te gaan met de thema’s uit het vorige jaar en om geen nieuwe

projecten te starten.
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De directeur ziet goede mogelijkheden voor samenwerking in een project om het ontwik-

kelingsproces te versterken. Voor Stichting Bollenstreek is de samenwerking interessant,

omdat het beeld geeft van de stand van zaken in het ontwikkelingsproces waar de afgelopen

jaren hard aan is gewerkt. Ook is het zinvol om te kijken naar mogelijkheden voor versterking.

De directeur is gecharmeerd van het idee om met een vragenlijst alle mensen in de organisatie

de gelegenheid te geven zich uit te spreken over het organisatie-ontwikkelingsproces.

Mogelijk kan dat bijdragen aan een meer gezamenlijke inzet voor de ontwikkeling van

Stichting Bollenstreek. Wij bespreken dat in het project de focus komt te liggen op de veran-

deringen die op dat moment het meest spelen voor mensen bij de stichting. Dan gaat het om

werken met individuele zorgplannen, het centraal stellen van de vraag van cliënten en het

werken met (eigen) werkplannen. Voor de meeste cliënten wordt al met individuele zorg-

plannen gewerkt, maar de methodiek is nieuw en nog in ontwikkeling. De zorgplannen spelen

een belangrijke rol in het centraal stellen van de vraag van cliënten, maar daarvoor zijn zorg-

plannen niet voldoende. Alle punten uit het eerste deel van het werkplan 1998 gaan over het

centraal stellen van de vraag van cliënten en daarmee samenhangende zorginhoudelijke

veranderingen en verbeteringen. Werken met werkplannen en het opstellen van een werkplan

voor de eigen locatie is nieuw binnen de stichting. Doel van de werkplanmethodiek is om

systematisch aan de ontwikkeling van de zorg en de organisatie te werken, duidelijkheid te

scheppen over keuzes, beleid en voortgang, en zichtbaar te maken hoe de verschillende voor-

zieningen zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de organisatie.

Het gesprek eindigt met de afspraak dat ik een plan van aanpak maak. Dat plan stuur ik op

aan de directeur en die zorgt dat alle leidinggevenden een exemplaar ontvangen. De directeur

stemt met de andere leden van het managementteam af over het project. Zij zijn ook enthousiast.

Het plan van aanpak bespreek ik met de leidinggevenden tijdens een vergadering van de

beide divisies. Op die vergadering zijn alle hoofden aanwezig en drie leden van het management-

team. Voor de gelegenheid worden ook het hoofd Personeel en Organisatie en het hoofd van

de Economische en Administratieve Dienst uitgenodigd, zodat het voltallige managementteam

aanwezig is.

Eind juni maak ik kennis met alle leidinggevenden tijdens de bespreking van het plan van

aanpak. De kennismaking begint met een korte introductie van het project. Daarna gaan wij

in op de invulling van de survey-feedback bij Stichting Bollenstreek. Ik licht de verschillende

stappen en activiteiten toe. Vervolgens bespreken wij afname van de vragenlijst en de planning.

Het blijkt lastig om een moment te vinden waarop alle begeleiders op een locatie aanwezig zijn.

Door de verschillende diensten en door deeltijdaanstellingen is werkoverleg eigenlijk het

enige moment. De agenda voor dat overleg is meestal vol en het overleg wordt niet frequent

genoeg gehouden om in een korte periode op alle locaties de vragenlijst in te laten vullen.

Daarom spreken wij af dat de hoofden voor verspreiding op hun locaties zorgen en dat zij

ingevulde vragenlijsten verzamelen. De voorgestelde planning wordt aangepast. Het is beter

de vragenlijst later te verspreiden, omdat iedereen dan terug is van vakantie en ‘alles weer

gewoon draait’. Daardoor verschuiven alle activiteiten ongeveer een maand.

In de beginfase van het project maak ik afspraken over de plaats van de survey-feedback

in het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek, over de terugkoppeling van de resultaten

en over mijn rol. Het project richt zich op het in kaart brengen van de stand van zaken in het
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ontwikkelingsproces. Door het invullen van de vragenlijst krijgt de organisatie een beeld van

zaken die goed en minder goed gaan. Rapportage vindt plaats eind 1998 waardoor in het

werkplan 1999 rekening kan worden gehouden met de uitkomsten. Over terugkoppeling van

de resultaten spreken wij af dat die plaatsvindt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van alle

leidinggevenden. Daarna volgt schriftelijke rapportage. Concretisering van de vervolgacties

komt aan de orde wanneer de resultaten bekend zijn. Het idee is om na bespreking van de

resultaten met de leidinggevenden te bepalen hoe ook uitgebreid met de begeleiders over de

uitkomsten van de vragenlijst wordt gesproken. Mijn rol in het project is dat ik zorg voor de

uitvoering, dat ik de vragenlijsten verwerk en de resultaten bespreek met de leidinggevenden,

dat ik de schriftelijke rapportage verzorg en dat ik meedenk over mogelijkheden om het

organisatie-ontwikkelingsproces te versterken. De directeur is contactpersoon voor het project.

Een globale weergave van planning en de verschillende activiteiten staat in tabel 9.1.

Het eerste contact met Stichting Bollenstreek verloopt naar wens. Tijdens de kennismaking met de

directeur bespreken wij de kaders voor het project en vindt afstemming plaats over de doelen en aanpak.

Ook verken ik de mogelijkheden om de laatste stappen van de survey-feedback in te vullen. Ervaringen
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Maand Fase in het onderzoek Activiteiten

Mei/juni Eerste contact Kennismakingsgesprek met algemeen directeur
Maken plan van aanpak voor project
Persoonlijke introductie project bij managementteam en hoofden
Voorbereiden afname vragenlijst
Informeren organisatie over het project
Documentenstudie

Juli/augustus Gesprekken Gesprekken met algemeen directeur, hoofd Personeel en Organisatie, 
divisiemanager Dagbesteding, clusterhoofd, hoofd dagcentrum, 
coachend begeleider, drie begeleiders, voorzitter ondernemingsraad 
en voorzitter Centrale Cliëntenraad
Aanpassen vragenlijst

September Afname vragenlijst Verspreiden vragenlijst door hoofden
en analyse resultaten Analyse resultaten

Oktober/november Terugkoppeling Bespreking resultaten met managementteam en hoofden
Schrijven rapport
Bespreken rapport met managementteam
Rapport naar hoofden, locaties, ondernemingsraad, Cliëntenraad, 
Raad van Toezicht
Samenvatting beschikbaar voor medewerkers

November Afronding Gesprek met managementteam over vervolgacties

November/januari Vervolgacties Voorbereiden bespreking op locaties met hoofden
Oefenen met bespreking tijdens een werkconferentie
Bespreking resultaten op locaties en maken verslagen
Verspreiden samenvatting, alle afzonderlijke verslagen en reactie 
managementteam

Tabel 9.1  Kalender met activiteiten



in eerdere cases zorgen ervoor dat ik bij de kennismaking meer aandacht besteed aan feedback

activiteiten dan voorheen. Ik merk dat ik minder in termen van onderzoek denk en praat. Liever heb ik het

over een project om samen met de organisatie te kijken naar mogelijkheden om het ontwikkelings-

proces te versterken. (zie § 9.6). Het kennismaken met de leidinggevenden en het bespreken van de

aanpak van het project zorgen ervoor dat zij een helder beeld krijgen van de invulling van het project,

inclusief het belang van terugkoppeling naar de eenheden. Bovendien stemmen wij bij de bespreking

van het plan van aanpak af over precieze invulling van verschillende activiteiten, zodat het project goed

aansluit op situatie in organisatie. Wij maken al concrete afspraken voor terugkoppeling naar het

managementteam en de hoofden. Na bespreking van de resultaten met de leidinggevenden vindt nader

overleg plaats over mogelijkheden om met de begeleiders aan de slag te gaan. Daarover worden nog

geen precieze afspraken gemaakt, maar het uitgangspunt is dat op de locaties de hoofden met hun

begeleiders aan de slag gaan met de uitkomsten van de vragenlijst. Aan het einde van het jaar bekijken

wij de stand van zaken en wordt de wijze van terugkoppeling naar de eenheden bepaald. Ik vind het

spannend dat het project wordt afgerond op het moment dat de werkplannen voor 1999 op de agenda

staan. Het lijkt mij zinvol als de uitkomsten van de vragenlijst een plaats krijgen in die werkplannen.

nadere oriëntatie op de stichting en het 
organisatie-ontwikkelingsproces
In juli en augustus voer ik gesprekken met de algemeen directeur, het hoofd Personeel en

Organisatie, de divisiemanager Dagbesteding, een hoofd van de divisie Dagbesteding, een

hoofd van de divisie Wonen, een coachend begeleider, drie begeleiders, de voorzitter van de

ondernemingsraad en de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. De gesprekken dienen

twee doelen. Ten eerste wil ik mij een beter beeld vormen van de stichting en van de lopende

veranderingen. Daartoe wil ik van verschillende mensen weten hoe zij over hun organisatie

en het ontwikkelingsproces denken. Door ook in te gaan op de inhoud van het werk van de

mensen krijg ik een indruk van de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Ten tweede

wil ik de mensen die ik spreek enthousiast maken voor het project. Ik hoop dat het gesprek

ertoe leidt dat zij de vragenlijst invullen en anderen aansporen om dat ook te doen. Als voor-

bereiding op de gesprekken en om mij nader te oriënteren op de situatie bij Stichting

Bollenstreek lees ik stukken van de stichting zoals de jaarverslagen van 1995, 1996 en 1997, de

werkplannen 1996, 1997 en 1998, en een aantal interne publicaties. Om een idee te krijgen

van de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg lees ik artikelen over vraaggestuurde zorg en

een uitgebreide casebeschrijving over kwaliteitsverbetering van zorgverlening in een instelling

voor verstandelijk gehandicapten (Pool & Hesselink, 1996).

Het beeld dat tijdens de nadere oriëntatie ontstaat, is te beschrijven aan de hand van vijf met

elkaar samenhangende thema’s: (1) de aansturing van het organisatie-ontwikkelingsproces,

(2) de nieuwe hoofdenfunctie, (3) overleg, communicatie en de afstand tussen leiding en mede-

werkers, (4) het personeelstekort, en (5) de rol van medewerkers in het ontwikkelingsproces. In de

verschillende gesprekken komen alle of bijna alle thema’s aan de orde. De mensen die ik spreek

leggen andere accenten in de gesprekken, maar zij komen overeen in de problemen die zij signaleren.

Ondanks deze problemen steunt iedereen de koers die is ingezet met het ontwikkelingsproces
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richting professionele meer op het individu gerichte zorg. Ook zijn de mensen die ik spreek

positief over het op een gestructureerde manier werken aan verbetering van de organisatie.

De aansturing van het ontwikkelingsproces komt in elk gesprek aan de orde. Het 

managementteam speelt een centrale rol in dat proces. De directeur en later ook de andere

managementteam leden nemen het initiatief voor projecten, verbeteringen en veranderingen.

De initiatieven worden uitgewerkt in de werkplannen. Het werkplan 1996 is vooral een werk-

plan van het managementteam. In het jaar daarna gaan divisiemanagers met de hoofden aan

de slag. In 1998 is het ook de bedoeling dat de hoofden met hun teams eigen werkplannen

maken. Het idee van planmatig werken begint langzaam tot mensen door te dringen.

Sommige hoofden pakken het op, andere nog niet. Begeleiders geven aan dat er in de teams

geen of een zeer beperkt beeld is van het doel van planmatig werken en de invulling ervan.

De werkplannen zijn het belangrijkste middel om veranderingen te realiseren. Volgens het

managementteam lukt het nog niet goed om de hoofden en begeleiders met deze systematiek

te laten werken. Het is de bedoeling om met de hele organisatie aan het ontwikkelingsproces te

gaan werken, maar in de praktijk blijft het proces voornamelijk in handen van de leden van

het managementteam. Zij signaleren dat de hoofden hun rol onvoldoende oppakken, maar er

is geen mogelijkheid om daar snel verandering in te brengen. Ongeacht de oorzaak daarvan is

het gevolg dat bij veel begeleiders niet duidelijk is wat de bedoeling is van de veranderingen

en dat er onvoldoende draagvlak voor bestaat. Uitvoering van de plannen en realisatie van

meer professionele zorg worden daardoor bemoeilijkt. De kritiek van hoofden en begeleiders

op de aansturing spitst zich vooral toe op de hoeveelheid veranderingen die in een jaar moeten

worden gerealiseerd. Zij vinden dat er meer wordt gevraagd dan mogelijk is en dat duidt er

volgens hen op dat de directeur en het managementteam weinig voeling hebben met wat er

in de organisatie speelt.

De hoofdenfunctie is na de fusie opnieuw ingevuld. Destijds konden niet alle hoofden 

uit de twee voormalige stichtingen blijven en is een selectie gemaakt. In de loop van het 

ontwikkelingsproces blijkt dat niet alle nieuwe hoofden de zwaardere en andere functie 

aankunnen. Dat leidt tot ziekte en overspannen hoofden. Op het moment dat ik de gesprekken

voer, zijn er vier vacatures. Over de kwaliteit van de huidige hoofden bestaan twijfels bij de

hoofden zelf, net als bij het managementteam en bij een deel van de begeleiders. Het is lastig

om die kwaliteit nu te beoordelen. Het managementteam en de hoofden vinden het te vroeg

om te stellen dat de hoofden voldoende gelegenheid hebben gehad zich te ontwikkelen. Door

functiewisseling en vacatures is nog geen team van hoofden ontstaan. Zij zijn vooral met

zichzelf bezig en doen hun best om het eigen werk en dat van de ontbrekende hoofden af te

krijgen. Samen met het managementteam invulling geven aan het ontwikkelingsproces of met

de teams een werkplan maken is dan een zware opgave. Sommige hoofden en begeleiders geven

aan dat de functie sowieso te zwaar is, anderen denken dat het in de loop van de tijd goed komt.

Bezetting van de vacatures is voor iedereen urgent. Daarna kunnen de hoofden met elkaar aan de

slag, maar vooral met hun teams. Kern van de problematiek met de hoofden is dat zij de schakel

vormen tussen managementteam en de rest van de organisatie. Die schakelfunctie wordt beperkt

ingevuld en dat is een probleem. Het managementteam geeft aan dat hoofden de veranderingen

niet goed oppakken en dat daardoor de invoering niet goed van de grond komt. Begeleiders

geven aan dat hoofden niet goed weten wat in de teams speelt en dat mede daardoor het
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managementteam niet op de hoogte is van de problemen op de werkvloer. De hoofden zelf

geven aan dat zij in de huidige situatie hun functie niet goed kunnen vervullen.

De afstand van leidinggevenden tot de werkvloer is groter geworden na de fusie. Vroeger

kon een begeleider de directeur bellen om te vragen wat er met een bewoner moest. Nu klagen

begeleiders dat de directeur en het managementteam geen voeling hebben met de werkvloer.

Ook voor hoofden is de afstand tot hun begeleiders groter geworden, met name bij de divisie

Wonen. Het managementteam is van mening dat hierdoor meer daadkrachtige en professionele

leiding kan worden gegeven. Door minder met operationele vraagstukken bezig te hoeven

zijn kunnen managementteam en hoofden zich concentreren op beleid, projectmanagement

en op coaching van meer zelfstandig werkende begeleiders. Sommige hoofden delen deze

visie, andere hebben moeite met hun nieuwe rol. Begeleiders reageren eveneens wisselend.

De ene begeleider is enthousiast over zelfstandiger werken en meer zelf beslissen, terwijl de

ander juist wil dat een leidinggevende bepaalt wat met cliënten moet gebeuren. In samen-

hang met het groter worden van de afstand tussen leiding en medewerkers noemen veel mensen

de gebrekkige overlegstructuur en slechte communicatie. Voorheen waren directie en hoofden

eenvoudig en snel te bereiken en werd veel informeel overlegd. Nu is het moeilijk om de

directeur en het managementteam te bereiken. Dat moet via het hoofd en de divisiemanager,

maar dat gaat niet goed. Hoofden en begeleiders geven aan dat het managementteam plannen

maakt die de teams niet kunnen realiseren, mede doordat in de top niet bekend is wat op de

werkvloer speelt. Andersom heeft het managementteam de indruk dat op de werkvloer

onvoldoende duidelijk is aan welke veranderingen wordt gewerkt.

Veel mensen noemen tekort aan personeel als probleem op de voorzieningen. De werk-

druk is structureel hoog en dat vraagt flinke inspanningen van mensen. Regelmatig zorgt

ziekte voor een toename van de al hoge werkdruk bij het vaste personeel. Aanvulling met uitzend-

krachten haalt weinig uit. Vaak blijven zij maar kort en beschikken zij over onvoldoende 

kwaliteiten. Door een tekort aan personeel is het lastig om in de woonvoorzieningen en dag-

centra aan veranderingen te werken. Het verrichten van de gewone werkzaamheden is al

zwaar genoeg. Voor het maken en uitvoeren van individuele zorgplannen is extra tijd of

capaciteit nodig. Die is er niet en het bieden van individuele zorg aan een cliënt betekent

vaak dat voor de noodzakelijke begeleiding van andere cliënten onvoldoende tijd overblijft.

Met weinig personeel een extra inspanning leveren om veranderingen te realiseren is erg

moeilijk. Bovendien is het verloop onder personeel hoog. Begeleiders vertrekken door de

hoge werkdruk, door de druk van de veranderingen en door aantrekkelijkere vooruitzichten

bij andere instellingen. Ook hoofden vertrekken. Soms omdat zij zelf vinden dat zij de nieuwe

functie niet aankunnen, soms omdat is gevraagd om te vertrekken. Ook is er verloop onder

de divisiemanagers. Eén divisiemanager is al weg en zijn positie wordt tijdelijk waargenomen

door een interim. De andere divisiemanager gaat weg als een opvolger is gevonden. Gebrek

aan continuïteit op cruciale posities ziet iedereen die ik spreek als een ernstig probleem.

De rol van medewerkers in het ontwikkelingsproces is marginaal. Zowel het management-

team, als de hoofden, als de begeleiders geven aan dat het ontwikkelingsproces de meeste

mensen in de organisatie weinig zegt. Iedereen is vooral bezig met zijn gewone werk.

De werkplannen zijn voor veel mensen onbekend. In mindere mate geldt dat voor de zorg-

plannen. Daar wordt door veel mensen al mee gewerkt, maar dat wil niet zeggen dat mensen
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dat in breder perspectief plaatsen. Vernieuwing van de zorg, professionalisering of vraaggericht

werken zijn binnen de teams onbekende of abstracte begrippen. Het idee dat mensen niet

zijn geïnteresseerd in het organisatie-ontwikkelingsproces wordt door de meeste mensen

bestreden. Wel is het zo dat begeleiders moeilijk in beweging zijn te krijgen, niet snel zelf initiatief

nemen en het moeilijk vinden om verder te kijken dan hun eigen team. Die gelaten houding

hangt waarschijnlijk samen met bovengenoemde kwesties. Er zijn weinig mogelijkheden

voor begeleiders om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces. Het management-

team vraagt daar niet direct om, hoofden stimuleren niet dat begeleiders initiatief nemen en

het dagelijkse werk komt al moeilijk af. Kritiek op nieuwe plannen is er volop. De directeur

merkt dat wanneer hij twee maal per jaar bij alle teams een vergadering over de werkplannen

bijwoont. Hoofden merken dat veel frequenter. De kritiek geeft aan dat het ontwikkelings-

proces mensen wel degelijk bezighoudt. Wanneer de teams aan de slag gaan met het maken

van eigen werkplannen kan die kritiek worden omgezet in een constructieve bijdrage.

Bovendien geven veel mensen aan dat nauwelijks wordt stilgestaan bij wat er is bereikt. Het

gaat altijd over wat er nog moet gebeuren, terwijl het stimuleert om te zien wat er al goed

gaat en waar verandering zichtbaar is.

Door het voeren van gesprekken met verschillende betrokkenen krijg ik een beeld van diverse manieren

waarop mensen naar de stichting en het organisatie-ontwikkelingsproces kijken. Over het algemeen

snijden de mensen die ik spreek die ik spreek dezelfde thema’s aan. Vaak komen de antwoorden op

de vragen overeen, maar ook komt het voor dat de ervaring of interpretatie van problemen verschilt.

Als het om de hoofden gaat, leggen leden van het managementteam bijvoorbeeld de nadruk op het

belang van deze personen voor het ontwikkelingsproces. Medewerkers wijzen veel meer op de

(bege)leiding die zij missen bij de uitvoering van het dagelijks werk. De hoofden zelf geven aan nog

erg bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling en met hun nieuwe rol. De thema’s die naar voren komen

tijdens de gesprekken en de toelichting van verschillende betrokkenen leveren een mooie aanvulling

op het beeld dat eerder is ontstaan. Ik krijg de indruk dat verbreding van het ontwikkelingsproces naar

de hele stichting een centraal vraagstuk is. In de vragenlijst komt dat vraagstuk niet letterlijk aan de

orde, maar het is goed mogelijk om aan de hand van de resultaten te kijken of die indruk wordt

bevestigd. In ieder geval helpen de gesprekken mij bij de interpretatie van de resultaten doordat ik nu

een rijker beeld heb van de stichting en het ontwikkelingsproces. Dat beeld kan ik ook gebruiken bij het

begeleiden van de gezamenlijke interpretatie van de resultaten met de leidinggevenden. De gesprekken

met de begeleiders zijn niet alleen nuttig om hun visie op de veranderingen te leren kennen, maar ook

om mij een concrete voorstelling te kunnen maken van het primaire proces in de stichting. Een bezoek

aan een woonvoorziening maakt die voorstelling nog levendiger. Even sta ik middenin het drukke

dagelijks werk. Een cliënt pakt mij vast en noemt mij ‘pappa’ (wat zij volgens de begeleider bij iedere

vreemde man doet), ik moet vier handen tegelijk schudden en in vanuit mijn ooghoeken zie ik dat

anderen ook aandacht willen. Nadenkend over de hectische situatie in de woning realiseer ik mij hoe

lastig het is om in een groepswoning voor tien cliënten gehoor te geven aan hun individuele wensen.

De mensen die ik spreek reageren positief op het project. Zij geven aan dat het een goed idee is om

aan alle medewerkers een vragenlijst voor te leggen en hun te vragen hoe zij over de stichting en het

ontwikkelingsproces denken. Bijna iedereen geeft aan met spanning uit te zien naar de uitkomsten van

de vragenlijst. De meeste mensen denken dat het project mee kan helpen een volgende fase van het
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ontwikkelingsproces in te gaan. In die fase moet met meer mensen aan de ontwikkeling van de stich-

ting worden gewerkt. Veelal is het idee dat een meer gezamenlijke inspanning nodig is om echt ver-

der te komen. Hoe een dergelijke omslag vorm moet krijgen is niet duidelijk, wel hebben de mensen

die ik spreek het gevoel dat het proces nu blijft steken.

stand van zaken in de organisatie-
ontwikkeling bij stichting bollenstreek
In deze paragraaf ga ik in op de resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting

Bollenstreek’. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen uit de vragenlijst,

de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van verschillende belanghebbenden.

Daarna interpreteer ik de resultaten en geef ik aan hoe deze zijn verbonden met de manier

waarop het organisatie-ontwikkelingsproces wordt aangepakt.

De introductie en afname van de vragenlijst bij Stichting Bollenstreek en de terugkoppeling

van de resultaten komen in de volgende paragraaf aan de orde. Ik noem hier vast dat de respons

vijfenzestig procent is en dat alle locaties zijn vertegenwoordigd. De respons bij het management-

team is vrijwel gelijk, drie van de vijf leden van het team sturen de vragenlijst terug. Bij de

hoofden is de respons vijfenzeventig procent. Verder is de terminologie van de vragenlijst

aangepast aan de situatie bij Stichting Bollenstreek. Daarbij gaat het vooral om aanpassing van

de stellingen over technologie. Zorgplannen vormen bij Stichting Bollenstreek het belangrijkste

‘technische’ hulpmiddel bij de uitvoering van het werk. Het aspect technologie dat betrekking

heeft op de stichting wordt zodanig ingevuld dat het aangeeft hoe mensen aankijken tegen

werken met zorgplannen. Het aspect technologie dat betrekking heeft op het organisatie-

ontwikkelingsproces is zodanig ingevuld dat het weergeeft hoe mensen de invoering van de

zorgplannen ervaren.

Oordelen over stellingen in de vragenlijst
De oordelen van de leidinggevenden en medewerkers over de stellingen in de vragenlijst zijn

samengevat in figuur 9.3. Deze figuur geeft weer hoe mensen naar de stichting kijken en hoe

zij het organisatie-ontwikkelingsproces ervaren. Voor alle aspecten van de stichting en de

invoering van de veranderingen is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief,

positief of erg positief worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene resultaten weer, dat

wil zeggen de oordelen van het managementteam, de hoofden, de begeleiders en de mede-

werkers van het Centraal Bureau. Later in deze paragraaf komen verschillen in resultaten aan

de orde.

De figuur laat zien dat van de zes aspecten die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek

als organisatie één aspect negatief wordt beoordeeld door meer dan vijftig procent van de

mensen. Over vier aspecten oordeelt rond de vijfenvijftig procent positief. Over één aspect

oordeelt zeventig procent positief. Ruim de helft van de mensen heeft een helder beeld van

de doelen en strategie van de stichting. Ongeveer vijfenvijftig procent vindt de structuur van

de stichting bureaucratisch. Bijna zestig procent is positief over cultuur en leidinggeven en

over de individuele zorgplannen. Zeventig procent is positief over het werk bij Stichting  
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Figuur 9.3  Oordelen over Stichting Bollenstreek en het organisatie-ontwikkelingsproces

N.B. De grijstinten geven de erg negatieve, negatieve, positieve en erg positieve oordelen weer. Door

deze weergave is bijvoorbeeld te zien dat ongeveer een kwart van de mensen erg negatief is over

spanningen en het tijdsverloop. In de bespreking van de resultaten zet ik de negatieve oordelen 

gezamenlijk af tegen de positieve.

Bollenstreek. Ruim de helft van de mensen is positief over de onderlinge verhoudingen.

Alle acht aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces bij Stichting

Bollenstreek worden door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld. Over twee van

deze acht aspecten oordeelt ongeveer tachtig procent van de mensen negatief. De percentages

erg negatieve beoordelingen zijn dan ongeveer vijfentwintig procent. Zestig procent van de

mensen heeft geen duidelijk beeld van de doelen en aanpak van het organisatie-ontwikkelings-

proces. De invoering van de zorgplanmethodiek wordt door ruim de helft van de mensen

bekritiseerd. Tachtig procent geeft aan dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen

en binnen teams. Bijna vijfentachtig procent oordeelt negatief over het tijdsverloop van de

veranderingen. Zestig procent is negatief over de informatievoorziening over de veranderingen.

Vijfenzestig procent geeft aan niet tevreden te zijn over het creëren van betrokkenheid.

Zeventig procent van de mensen bekritiseert de rol van het managementteam. Over de rol

van de hoofden is ruim de helft van de mensen negatief. De twee aspecten die weergeven hoe

mensen het organisatie-ontwikkelingsproces beleven worden door meer dan driekwart positief

beoordeeld. Ruim driekwart van de mensen staat positief ten opzichte van de uitkomst van de

veranderingen. Hetzelfde percentage steunt het ontwikkelingsproces en wil zich ervoor inzetten.
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Antwoorden op de open vragen
De twee open vragen in de vragenlijst worden door veel mensen beantwoord. Bij de vraag

‘Wat maakt het volgens u moeilijk om de veranderingen bij Stichting Bollenstreek te realiseren?’

worden in totaal 309 belemmeringen genoemd. Bij de vraag ‘Wat is volgens u nodig om te

zorgen dat de veranderingen bij Stichting Bollenstreek goed verlopen?’ worden 327 succes-

voorwaarden genoemd. De antwoorden op de open vragen zijn gecategoriseerd. Tabel 9.2 en 9.3

geven de categorieën weer met telkens drie typerende voorbeelden. Ook is vermeld hoeveel

procent van de antwoorden op de open vragen is ingedeeld in de verschillende categorieën.

Dat geeft een idee van het belang van de belemmerende factoren en succesvoorwaarden.

De restcategorieën met minder dan tien procent van de antwoorden zijn niet vermeld.

Tabel 9.2  Belemmerende factoren bij het realiseren van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek

Tabel 9.2 laat zien dat de praktische invulling van de veranderingen de meest genoemde

belemmering is bij Stichting Bollenstreek. Bijna een kwart van de antwoorden is ingedeeld

bij deze categorie. Meestal gaan de antwoorden over de slechte aansluiting van de plannen op de

dagelijkse praktijk. In de aanpak van de veranderingen wordt te weinig rekening gehouden

met de mogelijkheden om deze te realiseren. Mensen geven aan dat in theorie de plannen goed

zijn, maar dat zij niet uitvoerbaar zijn onder meer door geldgebrek, de grootte van de groepen

of ongeschikte huisvesting. Ook geven mensen aan dat het onduidelijk is hoe veranderingen in
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% van de 
Belemmerende factor Voorbeelden antwoorden

Vertaling naar de praktijk Er wordt te veel energie gestopt in theorie en te weinig in toepassing in de dagelijkse praktijk 23%
Oplossingen worden geforceerd, maar er wordt niet gekeken of de problemen ook verdwijnen
Geen duidelijke structuur om de veranderingen in te plaatsen

Personele situatie Te weinig mensen op de werkvloer om de zorgvraag en de veranderingen te realiseren 20%
Te veel personeelsverloop op werkvloer en bij hoofden
Kwaliteit van een deel van de hoofden en medewerkers

Rol leidinggevenden Managementteam werkt teveel met ideeën en is zich niet bewust van haalbaarheid en consequenties 15%
Hoofden die wel luisteren naar problemen maar er niets mee doen
Het ontbreken van goede leidinggevenden (zowel divisiemanagers als hoofden)

Hoge tempo Er moet te veel veranderen in te korte tijd voor werkers en hoofden 10%
Te rigoureuze aanpak, te veel veranderingen in één keer
Te veel veranderingen tegelijk waardoor onrust ontstaat

Onvoldoende aandacht Medewerkers (en daarmee bewoners) worden niet serieus genomen 10%
voor medewerkers Veel angst en onzekerheid door de veranderingen

Te weinig aandacht voor meningen, ideeën, deskundigheid en ervaringen van werkvloer

Slechte communicatie Onduidelijke communicatie over de veranderingen 10%
en informatie Niet goed naar elkaar luisteren door leiding en personeel Wonen / Dagbesteding, dat is eigenlijk alles

Eenrichtingsverkeer: informatie gaat alleen van boven naar beneden

Hang naar vroeger Het idee dat veranderen niet nodig is omdat vroeger alles toch goed ging 10%
Historie: voorgeschiedenis van fusie en cultuurverschillen
Vastgeroeste opvattingen bij medewerkers



de praktijk kunnen worden gebracht, wat de betekenis is voor het dagelijkse werk, wie wat moet

doen en waarvoor verantwoordelijk is. Antwoorden die te maken hebben met het ontbreken

van samenhang, onduidelijke kaders, geen structuur of eenheid en slechte afstemming van

de verschillende veranderingen op elkaar zijn eveneens ingedeeld bij deze categorie.

Twintig procent van de antwoorden gaat over de personele situatie bij Stichting

Bollenstreek. Werkdruk en onvoldoende personeel worden vaak genoemd als belemmering.

Ook andere problemen met personeel komen aan de orde. Veel mensen noemen het verloop, de

voortdurende wisselingen, de leegloop naar andere instellingen en het gebrek aan continuïteit in

de teams en in leidinggevende functies. Tevens is de kwaliteit van het personeel een belemmering.

Ook leidinggevenden worden in dat verband genoemd. De personele situatie wordt regelmatig

tegelijk genoemd met een gebrek aan financiële middelen en soms ook met het ontbreken

van goed personeelsbeleid of ontwikkelingsperspectief voor medewerkers.

Vijftien procent van de antwoorden heeft te maken met de rol van leidinggevenden in het

ontwikkelingsproces. Alle antwoorden waarin het managementteam of de hoofden expliciet

worden genoemd zijn ingedeeld bij deze categorie. In veel antwoorden worden management-

team en hoofden samen genoemd. Een deel van de kritiek op de leidinggevenden betreft de

afstand van het managementteam en de hoofden tot de werkvloer, het niet luisteren naar signalen

van de werkvloer of het wel luisteren, maar niets doen. De top-down aanpak van de veranderingen,

de kwaliteit van leidinggevenden en slechte aansturing worden eveneens als belemmering

genoemd, net als slechte communicatie met of tussen leidinggevenden. Ten slotte zijn bij

deze categorie antwoorden ingedeeld die expliciet gaan over het verloop onder de hoofden

en de leden van het managementteam.

Tabel 9.3  Succesvoorwaarden voor het organisatie-ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek
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% van de 
Succesvoorwaarde Voorbeelden antwoorden

Betere aanpak van de Betere plannen maken die ook kunnen worden uitgevoerd (eerst denken dan doen) 24%
veranderingen Inzicht bieden in het nut van de veranderingen door opleiding, gesprekken, motiveren

Aandacht voor het concreet maken van de gevolgen van de veranderingen voor medewerkers

Betere communicatie Goede communicatie tussen hoofden en medewerkers – medewerkers en bewoners / deelnemers 19%
en informatie Communiceren in plaats van top-down informatie verstrekken

Voortdurende uitleg van hoe, waarom en wat

Medewerkers meer Medewerkers serieus nemen en naar elkaar luisteren 18%
betrekken en waarderen Beslissingen in overleg met begeleiders nemen, want die moeten ze uiteindelijk uitvoeren

Groter appèl op de deskundigheid en verantwoordelijkheid van de werknemers

Andere rol van Het managementteam moet meer laten blijken dat het weet wat de problemen op de werkvloer zijn 13%
leidinggevenden Hoofden die als intermediair fungeren tussen managementteam en basis

Meer feedback van hoofden en divisiemanagers

Meer en beter personeel Meer personeel en meer geld (van de regering) 11%
Meer en meer gedifferentieerd personeel
Goede cursussen of bijscholing met niet alleen theoretisch maar ook praktisch nut

Voldoende tijd voor de Meer tijd voor medewerkers om tijd te besteden aan de veranderingen 10%
veranderingen Periodes van rust om te kunnen wennen aan nieuwe werkwijzen voor de volgende verandering komt

Niet te veel en te snel achter elkaar



Tien procent van de antwoorden gaat over het hoge tempo van de veranderingen. Mensen

noemen vooral als belemmering dat te veel moet veranderen in te korte tijd. Soms wordt

aangevuld dat cliënten daardoor niet kunnen wennen aan de veranderingen, dat meer tijd

nodig is of dat onrust ontstaat als gevolg van het hoge tempo.

Tien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘onvoldoende aandacht voor

medewerkers’. Daarbij gaat het om het niet serieus nemen van begeleiders, te weinig aandacht

voor het creëren van betrokkenheid, voor onzekerheid of onrust, en om het niet gebruik

maken van binnen de stichting aanwezige kwaliteiten, kennis en ervaring.

Tien procent van de antwoorden gaat over slechte communicatie en informatie. Vaak

wordt de kwaliteit van de communicatie en informatie genoemd. Dan geven mensen aan dat

informatie niet duidelijk is, dat communicatie slecht of gebrekkig verloopt, dat er onvoldoende

uitwisseling plaatsvindt en dat er sprake is van eenrichtingsverkeer (communicatie loopt 

bijvoorbeeld alleen van ‘boven naar beneden’). Ook noemen mensen onvoldoende informatie

als belemmering.

De laatste categorie belemmeringen betreft hang naar vroeger. Tien procent van de

antwoorden is daarbij ingedeeld. Dan gaat het om belemmeringen die te maken hebben met

conservatisme, met de culturen van de oude stichtingen, met mensen die vasthouden aan

vroeger en met weerstand tegen veranderingen door vastgeroeste opvattingen.

Tabel 9.3 laat zien dat bijna een kwart van de antwoorden op de open vraag naar succes-

voorwaarden gaat over het verbeteren van de aanpak van de veranderingen. Mensen geven

aan dat meer zorgvuldigheid, aandacht voor haalbaarheid en een duidelijke planning van

belang zijn om het ontwikkelingsproces te laten slagen. Eveneens veel opmerkingen gaan

over betere ondersteuning van de veranderingen en van de mensen die de plannen uitvoeren,

over goede aansturing, over het bieden van overzicht en over het scheppen van mogelijkheden

om plannen ook werkelijk te kunnen realiseren. In deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld

die gaan over het scheppen van duidelijkheid over de inhoud van de veranderingen, de doelen

en de onderlinge samenhang. Een betere aanpak omvat ook het concreet maken van de

gevolgen, het aangeven wat de veranderingen in termen van output betekenen, en het 

verduidelijken van taken en verantwoordelijkheden van verschillende betrokkenen.

Bijna twintig procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie ‘betere

communicatie en informatie’. Het merendeel van de antwoorden bevat de termen goede,

betere, duidelijke communicatie of informatie. Daarnaast noemen mensen betere afstemming en

overleg en wordt gespecificeerd wie beter moeten communiceren: leidinggevenden en mede-

werkers, de voorzieningen, dagbesteding en wonen of de verschillende disciplines. Ook wordt

betere communicatie met deelnemers, bewoners en familie genoemd.

Bijna twintig procent van de antwoorden gaat over het meer betrekken en waarderen van

medewerkers. Mensen geven aan dat om het ontwikkelingsproces tot een succes te maken het

nodig is dat medewerkers meer worden betrokken, dat medewerkers serieus moeten worden

genomen en dat gezamenlijk werken aan veranderingen belangrijk is. Vaak noemen mensen

ook meer mogelijkheden voor inbreng van medewerkers, meer overleg over beslissingen met de

uitvoerenden en beter naar elkaar luisteren. Bij deze categorie zijn ook antwoorden ingedeeld

die gaan over meer gebruik maken van de kwaliteiten van medewerkers, hun deskundigheid

en hun ervaring.
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Iets minder dan vijftien procent van de antwoorden kan worden ingedeeld bij de categorie

'andere rol van leidinggevenden’. Het gaat dan om antwoorden waarin het managementteam

of de hoofden expliciet worden genoemd. Bij een andere rol van het managementteam noemen

mensen vaak dat het managementteam meer aandacht en interesse voor de werkvloer moet

tonen. Een betere invulling van de hoofdenfunctie wordt eveneens genoemd en een aantal

keren gaan antwoorden over beter overleg met of tussen leidinggevenden.

Iets meer dan tien procent van de antwoorden gaat over verbetering van de personele

situatie. De meeste mensen noemen meer personeel en verbetering van de kwaliteit van het

personeel door bijvoorbeeld scholing en training. Betere begeleiding van personeel een meer

ontwikkelingsmogelijkheden worden eveneens genoemd.

Tien procent van de antwoorden gaat over voldoende tijd voor de veranderingen. Vaak geven

mensen aan dat meer tijd voor veranderingen nodig is of dat minder veranderingen tegelijk

moeten worden doorgevoerd. Ook noemen mensen dat een stapsgewijs of meer gefaseerd

veranderen rust geeft en de mogelijkheid biedt om tussentijds de balans op te maken.

Perspectieven van managementteam, hoofden en medewerkers
Bij Stichting Bollenstreek vervullen de leden van het managementteam de strategische rol in

het veranderingsproces. Het eerste jaar na de fusie is vooral gericht op de invulling van de

nieuwe organisatiestructuur. Daarna wordt onder leiding van een nieuwe directeur planmatig

gewerkt aan professionalisering van de zorgverlening en van de organisatie. Werkplannen

vormen het kader voor het organisatie-ontwikkelingsproces. In 1996 maakt het management-

team het eerste werkplan en de leden van het managementteam zorgen ieder voor uitvoering

van een deel van dat plan. Bij het maken van het werkplan 1997 worden meer mensen

betrokken en gaan de beide divisies en de stafdiensten aan de slag met een eigen werkplan.

In 1998 is het de bedoeling dat alle teams een eigen werkplan maken. De hoofden vervullen

de rol van invoerders en die rol wordt sterker naarmate het ontwikkelingsproces langer

loopt. Het werkplan 1998 is een plan voor de hele stichting. Het managementteam stuurt dan

op hoofdlijnen en de hoofden moeten zorgen voor invoering van het algemene beleid in hun

eigen teams. Daarnaast richten zij zich samen met hun teams op verbetering van de lokale

situatie. De medewerkers vervullen vooral de rol van ontvangers van de veranderingen. Die rol

moet geleidelijk veranderen. Bij het maken van de algemene werkplannen wordt medewerkers

gevraagd om inbreng en ook is het de bedoeling dat zij meedenken over verbetering van de

lokale situatie. In de praktijk is die inbreng beperkt gebleven tot enige gedachtewisselingen

over de algemene werkplannen. Op de locaties zijn nog geen eigen werkplannen gemaakt.

Tabel 9.4 bevat de scores van het managementteam, de hoofden en de medewerkers.

De meeste medewerkers zijn werkzaam als begeleider op een woonvoorziening of in een dag-

centrum. Hun scores zijn weergegeven samen met die van medewerkers die op het Centraal

Bureau werken. De erg negatieve en negatieve oordelen zijn samengenomen, net als de posi-

tieve en erg positieve oordelen. Grijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest

negatief oordeelt over een aspect. Onderstreepte percentages geven aan welke groep het

meest positief oordeelt over een aspect. Dat helpt bij het verkrijgen van een totaalbeeld.

Het managementteam, de hoofden en de medewerkers verschillen van mening over alle

zestien aspecten. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de meest positieve oordelen over
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de stichting als organisatie en over het organisatie-ontwikkelingsproces. De hoofden zijn

het meest positief over de aspecten die betrekking hebben op de organisatie. Het manage-

mentteam is minder positief over deze aspecten, maar positiever dan de medewerkers. Over

het organisatie-ontwikkelingsproces oordeelt het managementteam overwegend positief. De

meeste medewerkers zijn daar negatief over. Voor de hoofden geldt een tussenpositie die

meer in de buurt komt van de beoordeling van het managementteam.

Bij alle zestien aspecten is het grootste verschil tussen de groepen tenminste vijfentwintig

procent. Vaak is het grootste verschil beduidend meer dan dat. Alle hoofden hebben een helder

beeld van de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek. Voor de helft van de medewerkers

zijn de doelen en strategie niet duidelijk. Voor het managementteam geldt een tussenpositie.

Het managementteam en vrijwel alle hoofden oordelen positief over de structuur van de

stichting, terwijl meer dan de helft van de medewerkers daar negatief over oordeelt. Alle

hoofden zijn positief over de cultuur en het leidinggeven bij Stichting Bollenstreek, net als

zestig procent van de medewerkers. Tweederde van het managementteam oordeelt daar negatief

over. Alle hoofden en meer dan de helft van de medewerkers oordelen positief over de zorg-

plannen, terwijl de meerderheid van de leden van het managementteam daar negatief over
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Management- Hoofden Medewerkers Grootste verschil
team

negatief positief negatief positief negatief positief

Organisatie

Doelen en strategie 35% 65% 0% 100% 50% 50% 50%

Structuur 0% 100% 15% 85% 55% 45% 55%

Cultuur en leidinggeven 65% 35% 0% 100% 40% 60% 65%

Zorgplannen 65% 35% 0% 100% 45% 55% 65%

Werk 0% 100% 0% 100% 30% 70% 30%

Verhoudingen 35% 65% 15% 85% 45% 55% 30%

Ontwikkelproces

Doelen en aanpak 35% 65% 15% 85% 60% 40% 45%

Zorgplannen 0% 100% 35% 65% 55% 45% 55%

Spanningen 0% 100% 85% 15% 80% 20% 80%

Tijdsverloop 35% 65% 100% 0% 85% 15% 65%

Informatievoorziening 0% 100% 15% 85% 60% 40% 60%

Creëren betrokkenheid 0% 100% 50% 50% 70% 30% 70%

Rol managementteam 0% 100% 15% 85% 75% 25% 75%

Rol hoofden 100% 0% 15% 85% 55% 45% 85%

Verwachting uitkomst 0% 100% 0% 100% 25% 75% 25%

Steun en inzet 0% 100% 0% 100% 25% 75% 25%

Tabel 9.4  Positieve en negatieve oordelen uitgesplitst naar managementteam, hoofden en medewerkers

N.B. Donkergrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest negatief oordeelt over een

aspect. Lichtgrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest positief oordeelt over een

aspect. Wanneer het grootste verschil 25% of meer bedraagt, is dat zwart gemaakt.



de stichting als organisatie en over het organisatie-ontwikkelingsproces. De hoofden zijn het

meest positief over de aspecten die betrekking hebben op de organisatie. Het management-

team is minder positief over deze aspecten, maar positiever dan de medewerkers. Over het

organisatie-ontwikkelingsproces oordeelt het managementteam overwegend positief. De meeste

medewerkers zijn daar negatief over. Voor de hoofden geldt een tussenpositie die meer in de

buurt komt van de beoordeling van het managementteam.

Bij alle zestien aspecten is het grootste verschil tussen de groepen tenminste vijfentwintig

procent. Vaak is het grootste verschil beduidend meer dan dat. Alle hoofden hebben een helder

beeld van de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek. Voor de helft van de medewerkers

zijn de doelen en strategie niet duidelijk. Voor het managementteam geldt een tussenpositie.

Het managementteam en vrijwel alle hoofden oordelen positief over de structuur van de

stichting, terwijl meer dan de helft van de medewerkers daar negatief over oordeelt. Alle

hoofden zijn positief over de cultuur en het leidinggeven bij Stichting Bollenstreek, net als

zestig procent van de medewerkers. Tweederde van het managementteam oordeelt daar negatief

over. Alle hoofden en meer dan de helft van de medewerkers oordelen positief over de zorg-

plannen, terwijl de meerderheid van de leden van het managementteam daar negatief over

oordeelt. Alle leden van het managementteam en alle hoofden zijn positief over het werk bij

Stichting Bollenstreek. Een meerderheid van de medewerkers is dat ook, maar dertig procent

oordeelt negatief over het werk. De meeste leden van het managementteam en vrijwel alle

hoofden zijn positief over de onderlinge verhoudingen binnen de stichting. De medewerkers zin

dat in mindere mate, van deze groep is ruim de helft positief over de onderlinge verhoudingen.

De meerderheid van de leden van het managementteam en vrijwel alle hoofden hebben

een helder beeld van de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces, terwijl zestig procent

van de medewerkers daar geen helder beeld van heeft. Alle leden van het managementteam

en tweederde van de hoofden zijn positief over de invoering van de zorgplannen. Ruim de

helft van de medewerkers oordeelt daar negatief over. Het managementteam vindt niet dat

het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen en binnen teams, terwijl vrijwel alle

hoofden en medewerkers dat wel vinden. Tweederde van het managementteam is positief

over het tijdsverloop in het ontwikkelingsproces. Alle hoofden en vrijwel alle medewerkers

oordelen daar negatief over. Het managementteam en vrijwel alle hoofden zijn positief over de

informatievoorziening. Zestig procent van de medewerkers vindt dat de informatievoorziening

niet goed gaat. Het hele managementteam vindt dat voldoende betrokkenheid wordt gecreëerd

tijdens het ontwikkelingsproces, terwijl de helft van de hoofden en zeventig procent van de

medewerkers daar negatief over oordelen. Het hele managementteam oordeelt positief over

zijn eigen rol in het ontwikkelingsproces, net als vrijwel alle hoofden. Driekwart van de

medewerkers is juist negatief over de rol van het managementteam. Vrijwel alle hoofden oordelen

positief over hun eigen rol in het ontwikkelingsproces. Ruim de helft van de medewerkers

heeft daar kritiek op net als het hele managementteam. Alle leden van het managementteam en

alle hoofden hebben een positieve verwachting van de uitkomst van het ontwikkelingsproces,

net als driekwart van de medewerkers. Dezelfde score geldt voor het aspect steun en inzet.
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Interpretatie van de resultaten
In dit gedeelte interpreteer ik bovengenoemde resultaten en probeer ik een samenhangend

beeld te ontwikkelen van de stand van zaken bij Stichting Bollenstreek. De interpretatie van de

resultaten begint met twee vragen: wat gaat op dit moment goed bij de stichting en wat is lastig

bij het ontwikkelen van de organisatie? In de beantwoording van deze twee vragen integreer

ik de oordelen over de stellingen met de antwoorden op de open vragen uit de vragenlijst.

Vervolgens bespreek ik de verschillen tussen het managementteam, de hoofden en de mede-

werkers in de beoordeling van aspecten uit de vragenlijst. Dan plaats ik de resultaten in het

licht van de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces. Het contrasteren van de resultaten

van deze case met de resultaten van de andere cases gebeurt in hoofdstuk 11.

Wat gaat goed?

De nieuwe stichting, die drie jaar geleden is ontstaan, wordt redelijk beoordeeld. Van de zes

aspecten die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek als organisatie worden er vijf door

meer dan de helft van de mensen positief beoordeeld. De doelen en strategie van Stichting

Bollenstreek zijn duidelijk voor een kleine meerderheid van de mensen. Voor hen is helder waar

de stichting voor staat en zij vinden dat het inmiddels redelijk lukt om op de ontwikkelingen

in de zorgsector in te spelen. Zestig procent is positief over de cultuur en het leidinggeven bij

de stichting. Dat is een aardig resultaat, gezien de bezetting van de hoofdenfunctie en de

recente wisselingen. Zorgplannen zijn een belangrijk middel om vraaggericht werken in de

praktijk te brengen en iets minder dan zestig procent geeft aan dat het werken met zorg-

plannen goed gaat. Zeventig procent oordeelt positief over het werk bij Stichting

Bollenstreek. Dat is een basis voor mensen om zich in te zetten voor verbetering en ontwikkeling

van de organisatie. Een lastig punt is de personele situatie. Hoewel de inhoud van het werk

positief wordt beoordeeld, geven mensen aan dat er onvoldoende personeel is en dat dat de

kwaliteit van het personeel aandacht behoeft. Ruim de helft van de mensen oordeelt positief

over de onderlinge verhoudingen. De locaties van de stichting zij verspreid over de regio.

Niettemin vindt een minderheid aan dat voorzieningen en individuen vooral gericht zijn op

hun eigen belangen. Deze scores laten zien dat de meeste mensen redelijk positief zijn over de

huidige organisatie. Echter, hoewel een meerderheid positief is over de meeste aspecten is het

percentage negatieve beoordelingen aanzienlijk. Mede daarom blijft aandacht voor verdere

verbetering van de organisatie belangrijk.

Tevens zijn de positieve verwachting van de uitkomst van het organisatie-ontwikkelings-

proces en de behoorlijke steun en inzet gunstige uitkomsten. Ruim driekwart van de mensen

is optimistisch over de veranderingen en wil zich ervoor inzetten. Het ontwikkelingsproces

wordt breed gedragen en de meeste mensen staan achter het centraal stellen van de vraag van

cliënten, achter werken met individuele zorgplannen en achter het werken met werkplannen.

Deze resultaten geven aan dat professionalisering van de zorg als verbetering van de organisatie

voor veel mensen belangrijke thema’s zijn. Echter, het realiseren van veranderingen gericht op de

ontwikkeling van Stichting Bollenstreek brengt een aantal lastige vraagstukken met zich mee.
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Wat is lastig?

Om te bepalen wat er lastig is bij het invoeren van veranderingen bij Stichting Bollenstreek

kijk ik in eerste instantie naar de aspecten waarover meer dan de helft van de mensen negatief

oordeelt. De antwoorden op de open vragen over belemmeringen en succesvoorwaarden

neem ik mee in de bespreking. De negatieve resultaten laten zich beschrijven aan de hand

van vijf samenhangende thema’s.

Het tijdsverloop van het ontwikkelingsproces wordt het meest negatief beoordeeld. Bijna

dertig procent van de mensen oordeelt daar erg negatief over en vijfenvijftig procent oordeelt

negatief. Er is veel kritiek op de hoeveelheid veranderingen en het hoge tempo waarmee de

ontwikkelingen op elkaar volgen. Ook geven mensen aan dat er onvoldoende tijd is voor de

verschillende veranderingen en dat de stappen in het proces niet duidelijk zijn. Bij de open

vraag over belemmeringen noemen mensen het hoge tempo eveneens als probleem en een

succesvoorwaarde is dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de veranderingen. Deze

resultaten suggereren dat het organisatie-ontwikkelingsproces mogelijk te ambitieus is ingezet.

De afgelopen drie jaar is er sprake van continue veranderingen en in de werkplannen worden

vele projecten en activiteiten aangepakt. Tegelijk zijn er voor 1998 geen nieuwe thema’s gekozen,

maar vindt verdieping plaats van reeds ingezette veranderingen. Dat wil niet zeggen dat er

minder gebeurt dan in de twee voorgaande jaren, maar wellicht draagt gebrek aan overzicht

en onvoldoende duidelijkheid over de veranderingen bij aan de beleving van het hoge tempo.

Mogelijk zou de beoordeling van het tijdsverloop minder negatief zijn als mensen weten dat

het organisatie-ontwikkelingsproces zich richt op twee thema’s: professionalisering van de

zorg en professionalisering van de organisatie. De kritiek op de invoering van de zorgplannen

gaat er voor een deel over dat dat te veel tijd vraagt van hoofden en begeleiders. Op zich zijn

mensen positief over het werken met zorgplannen. Echter, de methodiek is nog in ontwikkeling

en wordt aangepast nog voordat voor alle cliënten een zorgplan is gemaakt. Een dergelijke

aanpak kan ertoe leiden dat mensen vinden dat de veranderingen onder hoge tijdsdruk worden

doorgevoerd. Bovendien is de werkdruk hoog, waardoor extra inspanningen voor de organisatie-

ontwikkeling als zwaar worden ervaren.

Tweederde van de mensen bij Stichting Bollenstreek heeft kritiek op het creëren van

betrokkenheid. Mensen geven aan dat er weinig aandacht is voor medewerkers, dat zij hun

ideeën en ervaringen niet naar voren kunnen brengen, en dat de woonvoorzieningen en dag-

centra een beperkte rol spelen in het ontwikkelingsproces. De antwoorden op de open vragen

sluiten hier voor een deel bij aan. Een belemmering is dat er onvoldoende aandacht is voor

medewerkers tijdens de veranderingen en de daaraan gespiegelde succesvoorwaarde is dat

medewerkers meer betrokken en gewaardeerd moeten worden. Meer investeren in het creëren

van betrokkenheid lijkt daarom zinvol. De bezoeken van het managementteam aan de locaties

en het jaarlijks bespreken van de werkplannen zijn bedoeld om begeleiders te betrekken bij

het organisatie-ontwikkelingsproces. Tijdens de besprekingen van de werkplannen uiten

mensen wel kritiek, maar meestal komen er weinig suggesties en ideeën voor alternatieve

plannen en oplossingen voor problemen. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de

werkplannen voor de hele stichting gelden en redelijk abstract zijn. Het maken van eigen

werkplannen voor een locatie kan daarin verandering brengen, maar daar zijn de meeste

teams nog niet aan toegekomen. Begeleiders en andere medewerkers geven aan de behoefte
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te hebben om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces. Tot nu toe lijkt daarvoor

nog geen goede vorm te zijn gevonden, want mensen geven aan dat zij onvoldoende worden

gehoord. Waarschijnlijk is de slechte communicatie van ‘beneden naar boven’ daar een oorzaak

van. De hoofden vormen een belangrijke schakel in het communicatieproces. Ook verwachten

medewerkers van hun hoofd dat hij aandacht heeft voor hun ideeën over de veranderingen

en de wijze waarop zij die veranderingen beleven. Echter, een aantal hoofden is er niet en

anderen zijn nieuw of vervullen tijdelijk die functie, waardoor het creëren van betrokkenheid

en goed communiceren moeilijk is.

De onduidelijkheid over de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces is het derde

lastige thema. Het aspect ‘doelen en aanpak’ wordt door zestig procent van de mensen negatief

beoordeeld. Veel mensen hebben geen helder beeld van de doelen van veranderingen als werken

met zorgplannen of de systematiek van de werkplannen. Lastiger nog is dat weinig mensen een

beeld hebben van de wijze waarop de veranderingen kunnen worden gerealiseerd. De meest

genoemde belemmering bij de open vragen heeft betrekking op de vertaling naar de praktijk.

Daarbij gaat het vaak over problemen met de praktische invulling van de veranderingen,

maar ook over onduidelijkheid over de bedoeling. De meest genoemde succesvoorwaarde is

een betere aanpak van de veranderingen en daarbij staan de uitvoerbaarheid en concretise-

ring van veranderingen centraal. Het zijn met name begeleiders die vraaggerichte zorg in de

praktijk moeten brengen. Meer rust, meer tijd voor verandering en meer samen met begeleiders

kijken naar de uitwerking van plannen dragen bij aan verduidelijking van de doelen van het

ontwikkelingsproces. Betere informatievoorziening en betere communicatie doen dat ook.

Bijna zestig procent van de mensen heeft kritiek op de informatievoorziening. Informatie is niet

duidelijk en er wordt onvoldoende geïnformeerd. Waarschijnlijk is mede daardoor de samenhang

tussen de veranderingen niet duidelijk en weten mensen niet dat professionalisering van de zorg

en van de organisatie de twee centrale thema’s zijn in het organisatie-ontwikkelingsproces.

Communicatie en informatie worden ook genoemd bij de open vragen naar belemmeringen

en succesvoorwaarden. Er is kritiek op de wijze van communiceren over praktische invulling

van de veranderingen, op de communicatie tussen de mensen die plannen maken en mensen

die deze plannen uitvoeren, en op communicatie tussen mensen die de veranderingen in de

praktijk moeten brengen. Betere communicatie tussen het managementteam, de hoofden en

de medewerkers over de concretisering van veranderingen lijkt nodig voor de realisatie van

vraaggerichte zorg en verbetering van de organisatie.

De kritiek op de rol van het managementteam is hierboven voor een belangrijk deel al aan

de orde gekomen. Zeventig procent van de mensen oordeelt negatief over de rol van het

managementteam in het organisatie-ontwikkelingsproces. Die kritiek richt zich vooral op de

communicatie over de veranderingen en op de sturing en begeleiding van de veranderingen.

Ook is de betrokkenheid van het managementteam bij het ontwikkelingsproces voor veel

mensen niet zichtbaar. Het verbeteren van communicatie is eerder besproken. De aanpak van het

ontwikkelingsproces wordt bepaald door het managementteam. De kritiek op de wijze waarop

leden van het managementteam de veranderingen sturen en begeleiden is waarschijnlijk een

gevolg van het hoge tempo, onvoldoende aandacht voor begeleiders en onduidelijkheid over de

concrete invulling van de veranderingen. De antwoorden op de open vraag naar belemmeringen

waarin het managementteam expliciet wordt genoemd sluiten aan bij deze kritiek. Veel mensen
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geven aan dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen teams, maar het management-

team besteedt weinig aandacht aan die spanningen. Het gaat hier waarschijnlijk om de

samenwerking tussen woonvoorzieningen en dagbestedingscentra en dat is een vraagstuk

voor de divisiemanagers en hun hoofden.

Het vijfde thema is de rol van de hoofden in het organisatie-ontwikkelingsproces. Ruim

de helft van de mensen vindt dat de hoofden de veranderingen niet goed begeleiden, dat zij

weinig aandacht hebben voor medewerkers en dat zij medewerkers niet goed betrekken bij

de veranderingen. Bij de open vragen naar belemmeringen en succesvoorwaarden worden de

kwaliteit van de hoofden en hun cruciale functie als intermediair tussen managementteam

en begeleiders veel genoemd. Een ander punt is dat de hoofden weinig aandacht hebben voor

de spanningen in hun teams als gevolg van de veranderingen en de werkdruk. Het aspect

‘cultuur en leidinggeven’ wordt redelijk positief beoordeeld. Daardoor lijkt het erop dat met

name het begeleiden van veranderingen een lastig punt vormt.

De samenhang tussen bovengenoemde thema’s maakt het ingewikkeld om te bepalen wat

een geschikt vertrekpunt is voor verbetering van de situatie. De negatieve beoordeling van

het organisatie-ontwikkelingsproces richt zich op verschillende onderwerpen en die zijn niet

op te lossen door één probleem aan te pakken. Wel valt op dat veel van de kritiek samenhangt

met het handelen van het managementteam. De leden van het managementteam zijn 

verantwoordelijk voor de aanpak en inrichting van het ontwikkelingsproces. Het lijkt erop

dat het nog niet goed lukt om samen met de hoofden en de medewerkers invulling te geven

aan de voornemens uit de werkplannen. Mogelijk zijn die plannen te ambitieus en is matiging

wenselijk. Het kan ook zijn dat meer aandacht nodig is voor de wijze waarop hoofden en

medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de plannen en de realisatie

van veranderingen.

Perspectieven van managementteam, hoofden en medewerkers

De hoofden oordelen het meest positief over de aspecten van de organisatie. Het management-

team is eveneens positief, behalve over cultuur en leidinggeven en over de zorgplannen.

Onder de medewerkers zijn iets meer mensen met positieve oordelen dan met negatieve.

De beoordeling van de organisatie door de hoofden duidt er volgens mij op dat zij vinden

dat sinds de fusie al veel is bereikt. Over het algemeen zijn de hoofden tevreden over de huidige

organisatie. Voor het managementteam geldt dat ook, alleen op twee terreinen vinden de

meeste leden van het managementteam dat verbetering nodig is. Hun negatieve beoordeling

van de aspecten ‘cultuur en leidinggeven’ en ‘zorgplannen’ sluiten aan bij onderwerpen die in de

werkplannen voor ontwikkeling van de organisatie en professionalisering van de zorg aan bod

komen. Voor een belangrijk deel van de medewerkers is Stichting Bollenstreek als organisatie

een abstract begrip. De meeste mensen identificeren zich vooral met hun eigen locatie.

Precies die aspecten die het dichtst staan bij het dagelijkse werk op de locaties worden het

meest positief beoordeeld door de medewerkers.

Het managementteam is het meest positief over het organisatie-ontwikkelingsproces.

Dat proces is door het managementteam geïnitieerd en vormgegeven. De positieve beoordeling

van de aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces is naar mijn idee te

begrijpen als tevredenheid over de eigen inspanningen. De rol van de hoofden wordt in de
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loop van het ontwikkelingsproces belangrijker, maar het managementteam vervult de centrale

rol. De redelijk positieve beoordeling door de hoofden duidt erop dat zij meer met het 

ontwikkelingsproces bezig zijn dan medewerkers en dat zij zich de veranderingen eigen

beginnen te maken. Voor medewerkers hebben de veranderingen vooral een negatieve betekenis.

Tot nu toe spelen zij een geringe rol in het bepalen van de aanpak of de uitwerking van 

verbeteringen en veranderingen. Daardoor staat het ontwikkelingsproces ver van hen af.

Niettemin zijn zij positief over de uitkomst en willen zij een bijdrage leveren.

Op alle zestien aspecten bedragen de grootste verschillen tussen het managementteam, de

hoofden en de medewerkers tenminste vijfentwintig procent. In de meeste gevallen gaat het om

een positievere beoordeling van aspecten door het managementteam en de hoofden volgens

bovenstaande redenering. De stichting als organisatie heeft meer betekenis voor het management-

team en de hoofden die bezig zijn met het algemene beleid en het functioneren van de organisatie.

Daardoor zijn zij bekender met de organisatie en met de achtergronden van regels en procedures

die vooral gelden voor het werk van medewerkers. De positievere beoordeling van de onder-

linge verhoudingen is naar mijn idee een gevolg van het overzicht dat leidinggevenden hebben

in vergelijking met medewerkers die vooral focussen op hun eigen locatie. Over het werk is

iedereen positief, alleen oordelen leidinggevenden positiever. Bij de aspecten van het 

ontwikkelingsproces valt als eerste op dat leidinggevenden beter bekend zijn met de doelen

en aanpak. Mijns inziens komt dat doordat het managementteam en de hoofden werken met

de werkplannen waarin die doelen en aanpak zijn omschreven. De invoering van de zorg-

plannen wordt begeleid door de leidinggevenden en de positieve beoordeling door leiding-

gevenden duidt op tevredenheid over de aanpak en de eigen rol. Hetzelfde geldt voor de

positievere beoordeling van de informatievoorziening die leidinggevenden zelf verzorgen.

De unaniem positieve beoordeling van de rol van het managementteam door de leden van het

managementteam is te begrijpen als een compliment aan henzelf. Ook de hoofden zijn tevreden

over de leden van het managementteam met wie zij samen aan de organisatie-ontwikkeling

werken. Medewerkers zijn redelijk negatief over deze aspecten van het ontwikkelingsproces

wat erop wijst dat er een behoorlijke afstand bestaat tussen de makers van de werkplannen

en de mensen die moeten zorgen voor de uiteindelijk realisatie van veel beleidsvoornemens.

Bij drie andere aspecten is sprake van een negatieve beoordeling van het managementteam

tegenover een positieve of veel minder negatieve beoordeling van de hoofden en de mede-

werkers. Het managementteam is niet tevreden over de cultuur en het leidinggeven, over het

werken met zorgplannen en over de rol van de hoofden in het ontwikkelingsproces. Vrijwel

alle hoofden zijn positief over deze aspecten. De meeste medewerkers zijn redelijk positief

over de eerste twee aspecten en een kleine meerderheid is negatief over de rol van de hoofden.

De kritiek van het managementteam op de hoofden is te begrijpen als ontevredenheid over

de voortgang die wordt geboekt in het ontwikkelingsproces. De hoofden vervullen een schakel-

functie tussen het managementteam en de medewerkers. De negatieve beoordeling van het

ontwikkelingsproces door de medewerkers is volgens het managementteam voor een deel het

gevolg van onvoldoende ontwikkeld leidinggeven en zwakke begeleiding van de veranderingen

door de hoofden. Zelf zijn de hoofden tevreden over hun functioneren. Het werken met zorg-

plannen gaat goed volgens de hoofden en volgens de meeste medewerkers. Het management-

team wil de methodiek nog verder ontwikkelen zodat op de zorg (nog) meer op de individuele
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cliënt wordt gericht. Daarom is de zorgplanmethodiek ook een thema in het werkplan.

De hoofden en medewerkers kijken mogelijk minder naar de beleidsdoelen en meer naar het

verschil tussen werken met de zorgplanmethodiek en de vroegere situatie.

Ten slotte is bij weer drie andere aspecten het omgekeerde het geval. Het managementteam

oordeelt positief over spanningen, tijdsverloop en het creëren van betrokkenheid, terwijl de

hoofden en de medewerkers daar juist negatief over oordelen. Naar mijn idee is er in deze

gevallen sprake van een andere ervaring van de situatie door de betrokken groepen. Het

managementteam geeft aan dat het organisatie-ontwikkelingsproces niet leidt tot spanningen

binnen of tussen teams. Waarschijnlijk hebben de divisiemanagers er daardoor ook weinig

aandacht voor. De meeste hoofden en medewerkers ervaren dergelijke spanningen wel, naar

mijn idee doordat deze groepen die spanningen zelf ondervinden. Wat betreft het tijdsverloop

vindt het managementteam dat het meevalt met het hoge tempo en de hoeveelheid veranderingen.

De hoofden en vrijwel alle medewerkers vinden het tegendeel. Het kan zijn dat de hoofden

en medewerkers niet zien dat er voldoende tijd beschikbaar is voor een overzichtelijk aantal

projecten. Een andere mogelijkheid is dat het managementteam onderschat welke druk 

het ontwikkelingsproces legt op de organisatie. Over het creëren van betrokkenheid is het

managementteam tevreden. De helft van de hoofden en veel medewerkers zijn daar juist

ontevreden over. Mogelijk heeft het managementteam een andere opvatting over de rol van

medewerkers in het ontwikkelingsproces dan de twee andere groepen. Waarschijnlijker is dat

het managementteam van mening is dat er voldoende ruimte wordt gegeven aan medewerkers,

maar dat medewerkers geen gebruik maken van de mogelijkheden die hun worden geboden.

De kritiek van hoofden en medewerkers op het creëren van betrokkenheid geeft aan dat de

pogingen van het managementteam niet tot het gewenste resultaat leiden. Veel medewerkers

geven aan dat zij niet worden gehoord en dat er geen gebruik wordt gemaakt van hun ervaring

en deskundigheid.

Uitsplitsing van de oordelen van het managementteam, de hoofden en de medewerkers voegt

inzichten toe aan het algemene beeld dat uit de resultaten naar voren komt. De beoordelingen

van het managementteam en de hoofden verschillen sterk van die van medewerkers. De verschillen

zijn te begrijpen in het licht van de verschillende rol en positie van de groepen in de organisatie

en in het ontwikkelingsproces. Voor Stichting Bollenstreek lijkt het mij van belang om de

verschillen nader te verkennen. Er is bijvoorbeeld sprake van een duidelijke afstand tussen de

positieve beoordeling van het ontwikkelingsproces door het managementteam en de kritiek

die medewerkers hebben op de aanpak van dat proces. Waarschijnlijk draagt verandering van

de rol van medewerkers in het organisatie-ontwikkelingsproces bij aan het overbruggen van

de verschillen. Verbreding van de veranderingen naar de hele organisatie vraagt dat zowel het

managementteam als de hoofden als de medewerkers nadenken over hun eigen bijdrage en

over de manier waarop meer gezamenlijk kan worden gewerkt aan professionalisering van de

zorg en de organisatie.

De gevolgde aanpak bij de invoering van veranderingen

De aanpak van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek karakteriseer ik volgens kenmerken

van de ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering. In paragraaf 2.6 zijn deze benaderingen

toegelicht en in een tabel tegen elkaar afgezet. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of
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de verschillende kenmerken zijn ingevuld volgens de ontwerpbenadering of de ontwikkel-

benadering. Daarna licht ik toe waarom ik voor Stichting Bollenstreek kom tot een bepaalde

karakterisering en bespreek ik de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De karakterisering van

de aanpak van de veranderingen baseer ik op informatie uit de gesprekken en op de analyse

van documenten over de organisatie-ontwikkeling bij Stichting Bollenstreek. De effectiviteit

van de aanpak bepaal ik aan de hand van de oordelen die mensen in de vragenlijst geven over

het organisatie-ontwikkelingsproces.

Het managementteam ziet Stichting Bollenstreek vooral als een bron van tekortkomingen.

Bij de fusie gaan twee stichtingen samen die zorginhoudelijk achter liggen op de landelijke

ontwikkelingen en die organisatorisch de laatste jaren weinig vernieuwing hebben meegemaakt.

De nieuwe directeur en zijn managementteam maken de balans op nadat de nieuwe structuur

is ingevuld en starten een organisatie-ontwikkelingsproces. Middels werkplannen wordt

gewerkt aan professionalisering van de zorg en van de nieuwe organisatie. Het management-

team maakt die plannen en voert deze uit, gaandeweg meer in samenwerking met de hoofd-

en. Het managementteam heeft waardering voor de kennis en ervaring van de medewerkers.

Echter, bij het bepalen van de plannen wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Daarom

karakteriseer ik de visie op de stichting als aansluitend bij de ontwerpbenadering. Het management-
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Kenmerk Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

Visie op organisaties Bron van tekortkomingen Bron van kennis, inzicht en ervaring

Idee over problemen Bekend en moeten worden opgelost Eerst nadere verkenning nodig

Einddoel Concreet en bekend, blauwdruk Abstract, open aanpak
Stabiele eindsituatie Voortdurende ontwikkeling

Methode en werkwijze Standaard en algemeen Sterk afhankelijk van verloop proces

Besturing Initiatief, coördinatie en controle vanuit Initiatief varieert, coördinatie en controle vinden 
topmanagement plaats in overleg

Vormgeving verandering Projectorganisatie, vormgeving toegewezen Bestaande organisatie, gezamenlijk vormgeven 
aan specifieke personen aan de ontwikkeling

Basis voor besluiten Rationele argumenten, technische en Politieke haalbaarheid, acceptatie van
bedrijfseconomische feiten verschillende betrokken partijen

Conflicten Weinig plaats voor en worden genegeerd Door overleg en onderhandeling wordt naar 
gemeenschappelijke doelen gestreefd

Wijze van invoering Snel veranderen Stap voor stap veranderen
Scheiding tussen ontwerp en invoering Geleidelijke overgang tussen fasen
Strakke normen en planning Ruimte voor bijsturing

Participatie Lastig door nadruk op herontwerp organisatie Mogelijk door nadruk op geleidelijk ontwikkelen
topmanagement heeft centrale rol gedurende Verschillende betrokken partijen krijgen
hele proces verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in proces

Adviseur Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerp organisatie eigen kennis gebruiken

Tabel 9.5  De aanpak van de organisatie-ontwikkeling bij Stichting Bollenstreek



team brengt jaarlijks in kaart hoe Stichting Bollenstreek ervoor staat. De werkplannen zijn

bedoeld om problemen op te lossen en om op een gestructureerde manier veranderingen te

realiseren die het managementteam nodig acht in het kader van de organisatie-ontwikkeling.

Het overleg met de hoofden en medewerkers over de jaarplannen is vooral bedoeld om te

toetsen of de visie van het managementteam aansluit bij de ervaringen van anderen in de

organisatie en niet als nadere verkenning van de problemen. Het idee over problemen sluit

daarom aan bij de ontwerpbenadering. Het einddoel van het organisatie-ontwikkelingsproces

is redelijk abstract. Met een redelijk open aanpak wordt voortdurende ontwikkeling nagestreefd.

Professionalisering van de zorg en verbetering van de organisatie zijn continue processen die

geen zicht bieden op een stabiele eindsituatie.

De methode en werkwijze zijn standaard en algemeen. Elk jaar staat in een werkplan aan-

gegeven welke thema’s aandacht krijgen, wat de beoogde resultaten zijn en welk lid van het

managementteam verantwoordelijk is voor de realisatie. De werkplannen worden aan het

einde van het jaar geëvalueerd om te bekijken wat de resultaten zijn. Een thema kan terugkeren

in het werkplan van het volgende jaar wanneer meer tijd nodig is voor uitwerking. De zorg-

planmethodiek, een belangrijk middel om de individuele zorgvraag van cliënten centraal te

stellen, wordt binnen de hele stichting op dezelfde manier gehanteerd. Het managementte-

am zorgt samen met de hoofden voor invoering van het beleid op de locaties. In 1998 is het

de bedoeling dat alle locaties een eigen werkplan maken dat is afgeleid van het werkplan voor

de stichting. Het managementteam stuurt het ontwikkelingsproces aan. Soms wordt een

thema door specifieke personen in projectvorm aangepakt. Leden van het managementteam

nemen het initiatief voor verbeteringen en veranderingen die de gehele stichting betreffen.

Ook dragen zij zorg voor de coördinatie van activiteiten en controleren zij de uitvoering. Het

is de bedoeling dat hoofden op een zelfde manier met hun eigen locaties aan de slag gaan,

maar dat gebeurt nog in beperkte mate. De leden van het managementteam dragen zorg voor

de vormgeving van het ontwikkelingsproces. Veranderingen en verbeteringen vinden plaats

binnen de bestaande organisatie, maar er is nog geen sprake van gezamenlijk vormgeven aan

het ontwikkelingsproces. De rol van de hoofden en medewerkers beperkt zich tot het uitvoeren

van het beleid dat door het managementteam is bepaald. Daarom karakteriseer ik dit kenmerk

als aansluitend bij de ontwerpbenadering.

Rationele argumenten vormen de belangrijkste basis voor besluiten. Maatschappelijke

ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen en de visie van het managementteam op de situatie

binnen Stichting Bollenstreek bepalen het beleid en de kaders van het organisatie-ontwikkelings-

proces. Acceptatie van het beleid door betrokken partijen binnen de stichting speelt in die

zin een rol dat veranderingen niet worden afgedwongen als deze in een bepaalde periode niet

haalbaar blijken. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het op veel locaties niet lukt om in 1998

een eigen werkplan te maken, wordt de invoering van planmatig werken op lokaal niveau

naar het volgende jaar doorgeschoven. In de besluitvorming speelt het managementteam een

leidende rol en de visie van leden van dat team is doorslaggevend. Daarom karakteriseer ik

de wijze van besluitvorming volgens de ontwerpbenadering. Conflicten komen betrekkelijk

weinig voor. De sterke invloed en voortrekkersrol van het managementteam worden over het

algemeen geaccepteerd. Overleg en onderhandeling staan in het teken van de acceptatie van

de plannen van het managementteam.
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Bij de wijze van invoering neem ik een tussenpositie in. Er is sprake van snel veranderen

in die zin dat er hard wordt gewerkt om op tal van terreinen ontwikkeling te realiseren.

In het werkplan 1998 staan onder meer vijftien thema’s die voor de hele stichting gelden.

Tegelijk zijn al deze thema’s onder te brengen bij de twee centrale onderwerpen in het organisatie-

ontwikkelingsproces. Daarmee is gestart in 1996 en over een periode van een aantal jaren

wordt geleidelijk gewerkt aan professionalisering van de zorg en de organisatie. Ontwerp van de

plannen door het managementteam en invoering zijn gescheiden. Bij de invoering van de plannen

legt het managementteam een bepaalde druk op de hoofden en de medewerkers. Echter, uitstel

is mogelijk als gaandeweg blijkt dat er bijvoorbeeld te weinig tijd of capaciteit is. Ook komt

bijsturing op inhoudelijke gronden voor. De participatie van medewerkers is gering. De leden

van het managementteam spelen een centrale rol in het ontwikkelingsproces. Zij nemen het

initiatief voor plannen en dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Een deel van die

verantwoordelijkheid wordt overgedragen op de hoofden. Hoewel het de bedoeling is dat

medewerkers participeren in het ontwikkelingsproces, is daar tot dusver geen goede vorm voor

gevonden. Er wordt geen gebruik gemaakt van een adviseur tijdens het organisatie-ontwikkelings-

proces. Daarom karakteriseer ik dat kenmerk niet en staat de tekst lichter weergegeven.

Tabel 9.5 en de toelichting overziend concludeer ik dat het organisatie-ontwikkelingsproces

bij Stichting Bollenstreek overwegend ontwerpmatig wordt aangepakt. Hoewel bij de stichting

wordt gesproken over een ontwikkelingsproces is de aanpak naar mijn idee te typeren als een

ontwerpbenadering. Van de tien kenmerken karakteriseer ik er acht volgens de ontwerp-

benadering, één volgens de ontwikkelbenadering en bij één kenmerk neem ik een tussenpositie

in. De effectiviteit van de ontwerpmatige aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces

bepaal ik in eerste instantie aan de hand van de beoordeling door betrokkenen. Over de acht

aspecten uit de vragenlijst die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces oordeelt 14%

erg negatief, 51% negatief, 34% positief en 1% positief. Een negatief oordeel over het 

ontwikkelingsproces door tweederde van de mensen die bij Stichting Bollenstreek werken zie

ik als een lage proceseffectiviteit.

De lage proceseffectiviteit is naar mijn idee vooral een gevolg van de beperkte rol die de

hoofden en medewerkers tot nu toe spelen in het organisatie-ontwikkelingsproces. Een jaar

na de fusie start het nieuwe managementteam dat proces. Het team vervult een voortrekkersrol

in het maken van plannen om de zorg en de organisatie te professionaliseren. In 1996 legt het

managementteam de kaders vast in het eerste werkplan. Vervolgens is het streven om planmatig

werken langzaam in de hele organisatie te introduceren. In 1997 maken de hoofden kennis

met de systematiek wanneer beide divisies een eigen werkplan opstellen. In 1998 is het de

bedoeling dat elk team een eigen werkplan maakt. De eigen werkplannen voor de locaties

zijn bedoeld om concreet te maken wat de algemene kaders lokaal betekenen. Het kwaliteits-

beleid heeft bijvoorbeeld voor een dagcentrum andere consequenties dan voor een woon-

voorziening. Hetzelfde geldt voor de zorgplanmethodiek die bij cliënten van laag niveau een

andere invulling krijgt dan bij cliënten van hoog niveau. Zowel voor professionalisering van

de zorg als van de organisatie is verbreding van het ontwikkelingsproces naar alle medewerkers

van belang. De hoofden vervullen een cruciale rol in die verbreding. Hun taak is het algemeen

beleid te vertalen naar hun teams en samen met die teams op lokaal niveau verandering en

verbetering te realiseren. Het lukt de hoofden nog onvoldoende om de rol van verander-
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managers te vervullen. Door vacatures voor de positie van hoofd en door onvoldoende vertrouwen

in de kwaliteit van de hoofden blijft het managementteam een centrale rol vervullen. Hoewel

de proceseffectiviteit laag is, wijzen de resultaten ook op de wens van medewerkers om een

bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces. Met name het meer centraal stellen van de

zorgvraag van cliënten raakt de basis van de organisatie, maar ook het verbeteren van

organisatorische processen houdt medewerkers bezig. Verschillende betrokkenen lijken de

behoefte te hebben om een omslag te maken van een ontwerpmatige aanpak van de veranderingen

naar een ontwikkelingsbenadering. Dan is het zinvol om na te gaan welke mogelijkheden er

zijn om het veranderingsproces zodanig in te richten of aan te passen dat ook de hoofden en

medewerkers er hun bijdrage aan kunnen leveren.

stappen in het survey-feedbackproces
In deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het survey-feedbackproces bij Stichting

Bollenstreek. Het aangepaste stappenplan zoals beschreven in paragraaf 6.6 vormt de basis

voor de survey-feedback in deze case. Dat plan is gebaseerd op algemene aanbevelingen uit

de literatuur en op leerervaringen uit de eerdere cases. Het onderzoeksproject bij Stichting

Bollenstreek loopt ongeveer gelijktijdig met de projecten bij de twee jeugdinrichtingen.

Daarom zijn de leerervaringen uit de paragrafen 7.6 en 8.6 niet expliciet verwerkt. Per stap

in het feedbackproces geef ik aan wat mij bij aanvang van deze case een goede aanpak leek.

Vervolgens beschrijf ik voor elke stap hoe deze is ingevuld tijdens het eerste onderzoek bij

Stichting Bollenstreek en wat nieuwe leerervaringen zijn. Aan het einde van de paragraaf zet

ik een aantal vragen op een rij die volgen uit twijfel over de huidige inrichting van het survey-

feedbackproces.

1 Afstemmen met leidinggevenden over de inrichting van het
onderzoeksproject en de survey
(a)  met direct ie afstemmen over doel  en aanpak van het  onderzoek,  inclusief  het  plan voor terug-

koppel ing van de resultaten,  (b)  maken plan van aanpak voor onderzoeksproject  en bespreken met 

le idinggevenden en (c)  eventueel  aanpassen van aanpak en planning

Het afstemmen met het managementteam en de hoofden kwam al aan de orde in paragraaf 9.3.

Hier bespreek ik kort de aandachtspunten bij de eerste stap. Bij Stichting Bollenstreek begint

het project met een kennismakingsgesprek met de directeur. Deze is bekend met het project

vanwege zijn contact met de directeur van Stichting Ons Tweede Thuis. Voorafgaand aan het

gesprek heeft de directeur van Stichting Bollenstreek al met de andere leden van het management-

team afgestemd over deelname. Er zijn goede mogelijkheden om samen te werken in een

project om het ontwikkelingsproces te versterken. Voor Stichting Bollenstreek heeft dat project

twee doelen. Ten eerste gaat het erom een beeld te krijgen van de stand van zaken in het 

ontwikkelingsproces dat een jaar na de fusie is gestart. Daarbij ligt de focus op de veranderingen

die op dat moment het meeste spelen voor de mensen bij de stichting, zodat de actuele situatie

in kaart wordt gebracht. Ten tweede is het de bedoeling om naar aanleiding van de resultaten

te bekijken wat mogelijkheden zijn om het ontwikkelingsproces te versterken. Doordat het

project aan het einde van het jaar wordt uitgevoerd is het mogelijk om de uitkomsten mee te
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nemen in het werkplan voor 1999. In eerste instantie vindt uitgebreide terugkoppeling van

de resultaten plaats aan de leidinggevenden. Daarna werken wij de terugkoppeling naar de

hele organisatie nader uit 

Ik maak een plan waarin ik een voorstel doe voor de aanpak van het project. De belangrijkste

stappen zijn: bespreking van de aanpak van het project met de leidinggevenden, voeren van

gesprekken met diverse betrokkenen, afname van de vragenlijst, bespreking van de resultaten

met de leidinggevenden, schriftelijke rapportage en bepalen van het vervolgtraject. Het plan

van aanpak stuur ik aan de directeur. Die geeft aan dat dat een goede weergave van ons

gesprek bevat en dat de voorgestelde aanpak bij Stichting Bollenstreek hem aanspreekt. Hij

verspreidt het plan onder de leidinggevenden. Vervolgens bespreek ik het plan met alle leiding-

gevenden. Tijdens de bespreking van het plan bepalen wij de wijze van afname van de vragen-

lijst en vindt aanpassing van de planning plaats. De leidinggevenden geven aan dat zij het

project zinvol vinden. Ook spreekt het plan voor terugkoppeling van de resultaten hen aan.

Wij staan met name stil bij de terugkoppeling naar het managementteam en de hoofden. Ook

komt aan de orde dat het van belang is om daarna de resultaten op de locaties te bespreken.

De precieze invulling daarvan wordt na de schriftelijke rapportage bepaald. Die staat over

vijf maanden gepland en het is lastig om nu een inschatting te maken van de situatie in de

organisatie op dat moment.

De invulling van de eerste stap verloopt naar tevredenheid. In eerste instantie stem ik af met de directeur

over het doel en de aanpak van de survey-feedback. Tijdens de bespreking van het plan van aanpak

maak ik kennis met alle leidinggevenden en wisselen wij van gedachten over het project. Ook de hoofden

vinden het project zinvol en zij willen zich, net als het managementteam, inzetten om er een succes

van te maken. Het project staat niet op zichzelf, maar krijgt een plaats in het ontwikkelingsproces doordat

de uitkomsten in het werkplan voor het volgende jaar worden geïntegreerd. De resultaten worden

eerst besproken met de leidinggevenden. Daarna bekijken wij de invulling van de terugkoppeling naar

de teams. Deze aanpak sluit aan bij de centrale rol die leidinggevenden spelen in de inrichting van het

survey-feedbackproces.

Juist over die centrale rol van leidinggevenden ontwikkelt zich bij mij geleidelijk enige twijfel. Ik richt

mij met de stappen in het survey-feedbackproces tot nu toe vooral op de managementteams en de laag

leidinggevenden daaronder. Door aan te sluiten bij de bestaande wijze van besturing in de organisaties

die deelnemen aan het project, probeer ik een effectieve survey-feedback te realiseren. Ik ga in de

eerste stap direct een relatie aan met de leidinggevenden en ik betrek hen in het hele proces. Het idee

daarachter is dat het niet lukt om de survey-feedback goed af te ronden als het managementteam en

de leidinggevenden ervan afzien om in de eenheden met de resultaten aan de slag te gaan. Wanneer

zij in de derde stap zelf ervaren dat een uitgebreide bespreking van de uitkomsten zinvol is, vergroot

dat de kans dat wordt besloten om ook in de eenheden een dergelijke aanpak te volgen. In zekere zin

probeer ik de besluitvormers te ‘verleiden’ met ‘reclame’ voor de survey-feedback methode. In de

praktijk blijkt dat het een aantal keren niet lukt om de laatste stappen in het feedbackproces goed in

te vullen. Ik stel mij dan de vraag of de survey-feedback methode die ik wil ‘verkopen’ wel bij de wijze

van sturing in de betreffende organisatie past. Een andere benadering is te bedenken of ik de zin en

mogelijkheden van survey-feedback wel goed duidelijk maak. Misschien moet ik in de beginfase toch

de terugkoppeling naar de eenheden veel uitgebreider aan de orde stellen in plaats van daar pas na de
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bespreking van de uitkomsten verder op in te gaan. Dat wil niet zeggen dat de invulling van de laatste

stappen precies moet worden vastgelegd, maar wellicht kan betere voorbereiding wel leiden tot de

afspraak dát deze stappen worden ingevuld. Zo voorkom ik dat de survey-feedback eindigt met de 

verspreiding van een samenvatting van de resultaten. Een hele andere mogelijkheid is om bij het

bepalen van het doel en de aanpak van de samenwerking ook medewerkers te betrekken. Daarmee

zorg ik ervoor dat in het beginstadium ook de terugkoppeling naar medewerkers uitgebreid aan de

orde komt en dat de planning niet eindigt bij de terugkoppeling naar leidinggevenden.

Denkend over de ontstane twijfel komen ook vragen op over mijn opstelling naar de managementteams

en leidinggevenden. Waarom hanteer ik een redelijk voorzichtige ‘verkooptechniek’? Stel ik mij afhankelijker

op dan misschien nodig is? Waarom ga ik mee met een directeur als die zegt dat het hem een goed

idee lijkt om de terugkoppeling later te bepalen? Zit ik teveel in een dienstverlenende rol en moet ik

niet gewoon meer eisen stellen? Komt die dienstverlenende rol voort uit de moeite die ik in het begin

moest doen om organisaties te vinden voor deelname aan het project? Inmiddels kost dat geen moeite

meer, dus dat is geen reden om mij voorzichtig en afhankelijk op te stellen. Een andere mogelijkheid

is dat de dienstverlenende rol voortkomt uit het idee dat bij onderzoek in veranderende organisaties

de wensen van opdrachtgever leidend zijn. Dat is niet het geval. Ik ben niet ongevoelig voor de wensen

van de opdrachtgever. Echter, ik probeer met mijn project de hele organisatie van dienst te zijn en dat

kan betekenen dat ik de opdrachtgever moet wijzen op een spanning tussen zijn wensen en mijn idee

over wat van belang is voor de organisatie. Als ik de hele organisatie van dienst probeer te zijn, waarom

ga ik dan niet vanaf de eerste stap een relatie aan met leidinggevenden én medewerkers. Mijn overtuiging

is dat het alleen mogelijk is werkelijke verandering te realiseren als leidinggevenden en medewerkers

daar gezamenlijk aan werken. Is dat idee door te voeren in de inrichting van het survey-feedbackproces?

Is het mogelijk om een survey-feedback te doen zonder een centrale rol voor leidinggevenden? In dat

geval moet ik het stappenplan grondig aanpassen of volledig omgooien. Dat vind ik iets om na mijn

promotie mee verder te gaan of om in het laatste hoofdstuk op terug te komen. In de voorlaatste case

richt ik mij liever op het verder ontwikkelen van een feedbackproces dat aansluit bij de bestaande

wijze van sturing in een organisatie.

Een ander punt dat te maken heeft met mijn opstelling naar de organisatie betreft het (grotendeels)

loslaten van het denken in onderzoekstermen. De zogenaamde ‘academische distantie’ zorgt ervoor

dat ik een organisatie zie als onderzoeksobject en dat blijkt lastig samen te gaan met het begeleiden

van een survey-feedback. Ik merk dat het nodig is om meer de nadruk te leggen op de feedback, op

samenwerken in een project en op versterking van het veranderingsproces in de organisatie. Daar

worden mensen enthousiast van, omdat ik daarmee een bepaalde betrokkenheid bij de organisatie

toon. De nodige afstand kan ik misschien achteraf weer nemen, als ik terugkijk en reflecteer. Dan

blijkt waarschijnlijk ook dat ik meer ‘onderzoeksgegevens’ heb verzameld dan wanneer ik vanuit een

pure onderzoekersrol een survey-feedback uitvoer. In de eerste stap van een survey-feedback wil ik

mij daarom richten op afstemming over de werkwijze met de vragenlijst en over de feedback, niet over

inrichting van het ‘onderzoeksproject’. Dat is niet alleen een formuleringskwestie. Ik denk dat het leidt

tot een wezenlijk andere opstelling en handelswijze.
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2 Verspreiden vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ onder alle 
leidinggevenden en medewerkers
(a)  aanpassen terminologie aan si tuat ie in de organisat ie,  (b)  enthousiasmerende begeleidende brief  van

direct ie,  (c)  persoonl i jke verspreiding van vragenl i jst  door le idinggevenden,  (d)  invul len in werkt i jd 

gedurende een periode van ongeveer twee weken

Het aanpassen van de terminologie in de vragenlijst aan de situatie bij Stichting Bollenstreek

kwam in paragraaf 9.5 al aan de orde. De vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting Bollenstreek’

begint met een inleiding die aangeeft wat de bedoeling is van de vragenlijst, over welke 

veranderingen deze gaat en hoe de lijst is opgebouwd. De vragen over technologie zijn aangepast

zodat deze betrekking hebben op het werken met zorgplannen en op de invoering van de

zorgplanmethodiek.

Alle mensen bij Stichting Bollenstreek ontvangen drie keer schriftelijke informatie over

de survey-feedback. Tevens is tijdens de bespreking van het plan van aanpak met de leiding-

gevenden afgesproken dat zij hun teams mondeling op de hoogte brengen van het project.

In de nieuwsbrief die maandelijks wordt verspreid staat eerst een kort bericht over de 

survey-feedback. Daarin wordt weergegeven wat het doel is, dat eind juni een bijeenkomst

met alle hoofden staat gepland en dat mensen daarna nader worden geïnformeerd. In juli

ontvangt iedereen een brief van de directeur. In die brief staat nogmaals wat het doel van de

survey-feedback is. Tevens geeft de directeur aan dat iedereen wordt gevraagd om een vragen-

lijst in te vullen. Hij schrijft dat ieders mening over het organisatie-ontwikkelingsproces

belangrijk is en dat aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn

voor versterking van het ontwikkelingsproces. In september schrijf ik een begeleidende brief

bij de vragenlijst. Daarin herhaal ik de punten uit de brief van de directeur en leg ik uit wat de

bedoeling is bij het invullen van de vragenlijst. De brief eindigt met het verzoek om ingevulde

lijsten in een gesloten enveloppe in te leveren bij de hoofden.

De hoofden verspreiden de aangepaste vragenlijsten en begeleidende brieven. Zij verzamelen

ingevulde lijsten en zorgen dat deze worden teruggestuurd naar de universiteit. Deze

afspraak staat op de checklist die is bedoeld om de hoofden te ondersteunen bij afname van

de vragenlijst. Op die checklist staan ook enkele tips om mensen enthousiast te maken en ik

geef nogmaals aan dat de hoofden kunnen bijdragen aan een hoge respons. Voor het invullen

van de vragenlijst is twee weken uitgetrokken. Aan het begin van de tweede week herinneren de

hoofden mensen eraan dat aan het einde van de week de lijsten moeten worden teruggestuurd

In de loop van de week daarop komen nog een aantal vragenlijsten binnen. Die worden ook

verwerkt en uiteindelijk is de respons vijfenzestig procent.

Ik ben tevreden over het op deze manier afnemen van de vragenlijst. Na aanpassing van de terminologie

sluit de lijst goed aan bij de situatie in de organisatie. De schriftelijke informatie geeft goed aan wat

de bedoeling is van de survey-feedback. Ook wijst de directeur op het belang dat wordt gehecht aan 

de mening van medewerkers en schrijft hij dat de resultaten worden ingezet voor versterking van het

ontwikkelingsproces. In eerdere cases gebeurde dat minder expliciet. Verder hebben de hoofden ruim

de tijd om een gelegenheid te vinden waarop zij het project met hun teams kunnen bespreken. Gezien

de vakantieperiode komt dat goed uit. Na de zomer herhaalt de begeleidende brief bij de vragenlijst

eerdere informatie. In een periode van twee weken worden de meeste vragenlijsten teruggestuurd.
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Uiteindelijk is de respons vijfenzestig procent. Dat is meer dan in eerdere cases.

In deze case heb ik opnieuw geprobeerd om de afname van de vragenlijst zodanig te organiseren dat

een hoge respons wordt behaald. Het bleek niet mogelijk om de afname zo te regelen dat hele teams

gezamenlijk de lijst invullen. Daarom is een vergelijkbare aanpak gevolgd als in de eerder beschreven

cases. Toch is de respons bij Stichting Bollenstreek ongeveer vijftien procent hoger dan eerder het

geval was. Mogelijk is de hogere respons in deze case het gevolg van een duidelijker beeld van de

wijze waarop met de uitkomsten van de vragenlijst aan de slag wordt gegaan. Bij Stichting

Bollenstreek besteden het managementteam en de hoofden vroeg in het project meer aandacht aan

het vervolg dan in eerdere cases. Hoewel nog niet bekend is hoe de terugkoppeling naar de teams

plaatsvindt, geven zij al wel aan dat naar aanleiding van de resultaten aan verbetering gaat worden

gewerkt. Daardoor hebben medewerkers wellicht meer het idee dat hun mening belangrijk is. Als een

duidelijk perspectief op vervolgacties na de feedback bijdraagt aan de hoogte van de respons, is dat

een tweede reden om al in de beginfase van het project de feedbackprocedure goed uit te werken. In

het vorige kader stelde ik al voor om in ieder geval vroegtijdig af te spreken dát terugkoppeling naar

de eenheden plaatsvindt, om daarmee te voorkomen dat deze stap niet wordt ingevuld. Een tweede

reden is dat de respons mogelijk wordt verhoogd als voor of bij afname van de vragenlijst medewerkers

een concreet beeld hebben van wat er met de resultaten gaat gebeuren.

Leidinggevenden zorgen in de huidige aanpak voor de verspreiding van de vragenlijsten. Als ik mij

vanaf het begin van de survey-feedback meer op leidinggevenden en medewerkers samen zou richten,

is de vraag hoe de verspreiding kan worden geregeld door leidinggevenden én medewerkers. Bij Stichting

Bollenstreek was een mogelijkheid bijvoorbeeld om de hoofden de lijsten te laten uitdelen en coachend

begeleiders of begeleiders de verantwoordelijkheid te geven voor de inname en het terugsturen.

(Coachend) begeleiders hebben frequenter contact met hun teamleden dan de hoofden, wat mogelijk

ook tot een hogere respons leidt. Nog een mogelijkheid is om medewerkers de hele afname te laten

verzorgen. Goede voorbereiding van de afname is in ieder geval belangrijk. De mensen die de vragen-

lijsten verspreiden, moeten bijvoorbeeld antwoord kunnen geven op vragen over de bedoeling van de

lijst en over de wijze van terugkoppeling, enthousiasme overbrengen en het belang van de survey-feedback

benadrukken. Kunnen zij dat niet, dan denk ik dat een persoonlijke aanpak nauwelijks effect heeft.

3 Resultaten bespreken met de leidinggevenden en schrijven rapportage
(a)  bespreken resultaten met direct ie en leidinggevenden,  (b)  schri jven rapport  en samenvatt ing van de

resultaten voor medewerkers

De resultaten van de survey bespreek ik met het managementteam en de hoofden. Voor die

gelegenheid is een bijeenkomst gepland van drie uur. Het hele managementteam en alle hoofden

zijn aanwezig. Na verwerking van de vragenlijsten zijn de resultaten per aspect geordend. Dat

levert in totaal zestien grafieken waarin de oordelen van mensen over alle stellingen uit de

vragenlijst zijn weergegeven. De antwoorden op de open vragen heb ik uitgetypt en geordend

in categorieën. Tijdens de bespreking van de resultaten nemen wij alle grafieken door en

geven wij gezamenlijk betekenis aan de beoordeling van de stellingen en aan de antwoorden

op de open vragen.

In het laatste uur van de bijeenkomst staan wij stil bij drie vragen (zie tabel 9.6).

De bedoeling van de vragen is de reacties van de leidinggevenden op de resultaten gemeen-
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schappelijk te maken. De vragen staan op kaartjes die worden verspreid onder de aanwezigen.

Vervolgens orden ik per vraag de antwoorden op een flip-over vel. Dan bespreken wij de 

antwoorden. Een algemene conclusie is dat het goed is als het managementteam en de hoofden

zich de komende tijd gaan richten op de vraag hoe de sturing en begeleiding van het organisatie-

ontwikkelingsproces kunnen worden verbeterd. Op de vraag of het zinvol is om de bespreking

van de resultaten op deze manier af te ronden wordt positief geantwoord. Na afloop van de

bijeenkomst schrijf ik alle antwoorden uit op papier. Het overzicht van de antwoorden kunnen

leidinggevenden in een later stadium gebruiken, bijvoorbeeld wanneer zij met elkaar verder

spreken over de rol van het managementteam en de hoofden in het ontwikkelingsproces.

In tabel 9.6 staan de antwoorden geordend per vraag.

De eerste vraag is bedoeld om in beeld te brengen hoe het managementteam en de hoofden

de resultaten ervaren. Daarbij valt op dat de uitkomsten worden herkend en aansluiten bij het

beeld dat leidinggevenden van de situatie hebben. Tegelijk is er teleurstelling en optimisme
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Welk gevoel overheerste tijdens de presentatie van de resultaten?

• Herkenning, bevestiging van mijn beeld, soms bevestiging van vermoedens, herkenning van slechte informatie-
voorziening, timing en werkdruk

• Dat we met elkaar zaken helder moeten krijgen en houden, dat een aantal zaken heel onduidelijk zijn (erger dan verwacht), 
er moet meer duidelijkheid komen (met goede sturing en juiste timing), het verband tussen de veranderingen is niet 
duidelijk (veel los zand)

• Opluchting dat alles goed op papier komt te staan en dat problemen aandacht krijgen, er valt nog veel te verbeteren, 
we zijn er nog niet, dat we er met z’n allen voorstaan, geruststelling: we moeten samen verder

• Teleurstelling over negatieve resultaten, teleurstelling dat met zoveel inzet van iedereen minder is bereikt dan had 
gekund, machteloosheid, slechter dan ik dacht (hoopte), teleurstelling maar er wordt veel verklaard, teleurgesteld, balen

• Het is een eerste meting: hoe staan we er een volgende keer voor?, we staan op een keerpunt: dit was de nulmeting

Wat zijn belangrijke thema’s om de komende tijd mee aan de slag te gaan?

• Duidelijkheid vanuit het MT over de rollen van iedereen, leidinggeven, verantwoording nemen voor je eigen daden, 
positionering van functies, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, doelen voor alle medewerkers verhelderen, 
rolverdeling hoofden, coachend begeleiders en persoonlijk (loopbaan)begeleiders verduidelijken, sturingsprobleem 
erkennen

• Gezamenlijkheid in de richting en aanpak van veranderingen, eenduidige gezamenlijk vastgestelde planning voor 
vervolg in clusters, methodische aanpak, vervolg goed voorbereiden

• Goed werkoverleg met aandacht voor werkplan, zorgplannen verduidelijken, communicatie, algemene informatie goed aan 
de orde stellen, goed overleg, aparte overlegmomenten over werkplannen

• Meer eenheid in samenwerking tussen de hoofden, eenduidige sturing, collega’s op één lijn, bijdrage van verschillende 
disciplines bepalen

• Tijd, gedegen planning, tijdige informatie

Wat heb je nodig om die thema’s aan de orde te stellen in je teams?

• Duidelijkheid over positie hoofd, coachend begeleider, persoonlijk loopbaan begeleider, rol van diverse functies 
duidelijk maken, functie en werkwijze van posities verduidelijken, sturing verbeteren, verantwoordelijkheid pakken, 
taken en verantwoordelijkheden uitkristalliseren, rollen en taken van iedereen verduidelijken

• Hoe wordt zorgplan als instrument gebruikt om doelen te bereiken, verdere integratie zorgplannen, zorgplanmethodiek 
naar praktijk vertalen, link zorgplannen en verandering duidelijk maken, werkplannen die relatie met organisatie en 
cluster hebben

• Nagaan of zaken goed duidelijk zijn, goede informatievoorziening, heldere informatiekanalen, goede communicatie
• Veranderen en regulier leidinggeven onderscheiden, goede stijl van leidinggeven
• Beleidskeuzes maken, beleid implementeren, aandacht voor implementatie van veranderingen, timing: wat doen we hoe en 

wanneer, actieplan voor hele divisie

Tabel 9.6  Antwoorden op de vraag aan leidinggevenden na bespreking van de resultaten



over de toekomst. De tweede vraag is bedoeld om de eerste conclusies van leidinggevenden

in beeld te brengen. Opvallend is dat vrijwel alle antwoorden gaan over het verbeteren van de

aanpak en sturing van de ontwikkelingsprocessen en dat de nadruk ligt op wat het management-

team en de hoofden anders moeten gaan doen. Met de derde vraag wil ik in beeld brengen

wat leidinggevenden nodig hebben om met hun teams aan de slag te gaan. De antwoorden

zijn te zien als een concretisering van de antwoorden op de tweede vraag. Een betere aanpak

betekent goed nadenken over de invoering, aandacht besteden aan informatie en communicatie,

en verhelderen hoe methodisch werken en professionele zorgverlening samenhangen.

Bij betere sturing gaat het vooral om duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden,

bevoegdheden en rollen van betrokkenen, en om goed leidinggeven aan de veranderingen.

Het rapport dat ik schrijf bestaat uit vijf hoofdstukken. De inleiding geeft weer hoe de

samenwerking met Stichting Bollenstreek tot stand is gekomen en wat de bedoeling is van

het project. Vervolgens schets ik het ontwikkelingsproces bij de stichting. Dan komt de aanpak

van de survey aan bod. Het grootste deel van het rapport gaat over de resultaten. In de toelichting

op de zestien grafieken verwerk ik de gezamenlijke interpretatie van het managementteam en

de hoofden. Daarna komen de categorieën aan de orde waarin de antwoorden op de open

vragen zijn ingedeeld. Alle antwoorden op de open vragen zijn uitgetypt en opgenomen in

een apart boekje. Het rapport sluit af met een conclusie en een aanbeveling voor vervolgacties.

In de conclusie staat verbreding van het eigenaarschap van het ontwikkelingsproces centraal.

Daarbij geef ik aan wat een meer gemeenschappelijke aanpak van de veranderingen betekent

voor het managementteam, de hoofden en de medewerkers.

Het rapport bied ik aan de directeur aan. Dan volgt een bespreking met de directeur

en het hoofd Personeel en Organisatie. Het doornemen van het rapport leidt tot een aantal

verduidelijkingen en aanvullingen. De twee leden van het managementteam geven aan dat

het rapport helder en bruikbaar is. De gesignaleerde problemen zijn herkenbaar en de

inhoud van het rapport komt goed overeen met de eerdere bespreking van de resultaten.

De samenvatting voor de medewerkers is vooral een bewerking van het laatste hoofdstuk.

Het managementteam wil het rapport breed verspreiden in de organisatie. Alle leidinggevenden

krijgen een exemplaar, net als de teams, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de

Cliëntenraad. In totaal worden honderd rapporten verspreid onder betrokkenen. Daarbij

wordt vermeld welke vervolgacties staan gepland (zie stap 4). Eind november krijgen alle

medewerkers de samenvatting van de uitkomsten en een brief waarin staat uitgelegd wat er

verder gebeurt met de resultaten.

De bespreking van de resultaten met de leidinggevenden verloopt goed. Er is voldoende tijd en in een

open gedachtewisseling interpreteren wij gezamenlijk de resultaten. De gezamenlijke interpretatie

leidt naar mijn idee tot een kwalitatief beter rapport dat herkenbaar is voor betrokkenen. Procesmatig

gezien is het voordeel van deze aanpak dat leidinggevenden beter toegerust zijn voor de bespreking

van de resultaten in hun teams

Het stellen van de drie vragen na de bespreking van de resultaten is bedoeld om de reacties van de

leidinggevenden gemeenschappelijk te maken. Voor leidinggevenden is het met elkaar kijken naar de

antwoorden zinvol, omdat zij betrekkelijk weinig reflecteren op het verloop van het ontwikkelingsproces
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en hun eigen rol daarin. Opvallend is dat het managementteam en de hoofden vooral naar zichzelf kijken

als het gaat om verbetering van de aanpak van veranderingen. Zij richten zich in belangrijke mate op

hun eigen handelen en wijzen niet naar anderen als ‘schuldigen’ voor de gesignaleerde problemen.

Tijdens het bekijken van de antwoorden blijkt dat leidinggevenden als groep vinden dat zij verantwoordelijk

zijn voor de huidige situatie en voor het verbeteren daarvan.

In het rapport concludeer ik dat verbreding van het ontwikkelingsproces naar de hele organisatie nog

onvoldoende heeft plaatsgevonden. Vervolgens geef ik aan hoe het managementteam, de hoofden en

de medewerkers op eigen wijze kunnen bijdragen aan een meer gemeenschappelijke invulling van de

veranderingen. Het managementteam is tevreden over het rapport en vindt het bruikbaar. Daarom wordt

ook gekozen voor brede verspreiding. Ik vind dat moedig, aangezien het rapport op een aantal punten

niet positief is. Het idee van het managementteam dat een gemeenschappelijke probleemervaring nodig

is voor het met elkaar werken aan verbetering onderschrijf ik. Of naar aanleiding van deze resultaten

werkelijk een omslag in het denken van de leden van het managementteam heeft plaatsgevonden, kan

ik moeilijk bepalen. Ik heb de indruk dat de wens om met de hele stichting aan het ontwikkelingsproces

te werken al bestond. Wel denk ik dat de resultaten van deze survey de noodzaak daarvan hebben 

verduidelijkt.

Gezien het plan voor inrichting van het survey-feedbackproces verloopt de invulling naar wens. Echter,

opnieuw komt de vraag op of ik mij niet teveel richt op de leidinggevenden. Waarom betrek ik geen

medewerkers bij de interpretatie van de resultaten? Doe ik met deze aanpak niet hetzelfde als waar

medewerkers kritiek op hebben: dat zij niet worden betrokken bij het ontwikkelingsproces en dat zij

onvoldoende serieus worden genomen? Ik denk het niet, want met stap 5 probeer ik dat juist wel te

doen. Een andere vraag is of ik wel een rapport moet schrijven? Is het niet zinniger om alleen de resultaten

op papier te zetten en de interpretatie aan de organisatie over te laten? Als ik een rapport schrijf, moet

ik dan niet ook de interpretatie van medewerkers daarin verwerken? Dat zou een hele andere opzet

van de survey-feedback vragen en dat is in dit stadium van mijn project niet reëel. Niettemin ben ik

mij steeds sterker bewust van de serviceverlenende rol die ik vervul. Die service richt zich primair op

de leidinggevenden. Het rapport dat ik schrijf is met name bedoeld om deze groep te ondersteunen in

het verbeteren van de aanpak van het ontwikkelingsproces. Of moet ik zeggen ‘hun ontwikkelingsproces’?

Misschien dat die ontwikkeling wordt versneld als ik juist geen rapport schrijf. Mijn twijfel vermindert

als ik bedenk waarom ik de keuze heb gemaakt om leidinggevenden een centrale rol te geven in het

survey-feedbackproces. De sturing en begeleiding van het ontwikkelingsproces bij Stichting

Bollenstreek is in handen van het managementteam en de hoofden. Ook in de eerder beschreven cases

is dat een taak van de leidinggevenden. Verbetering van die sturing en begeleiding kan niet zonder die

leidinggevenden. Juist wanneer de leidinggevenden aan de slag gaan met de resultaten en dat samen

met hun teams doen (zie stap 5) wordt naar mijn idee resultaat geboekt. Medewerkers komen in deze

aanpak van het survey-feedbackproces wel degelijk in beeld, namelijk in de laatste en meest belangrijke

stap. De aandacht voor leidinggevenden in de eerste vier stappen is vooral bedoeld om die laatste stap

zo goed mogelijk in te kunnen vullen.
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4 Terugkoppeling naar de eenheden voorbereiden met leidinggevenden
(a)  afstemmen plan voor wijze van terugkoppel ing met direct ie en leidinggevenden,  (b)  in overleg met 

le idinggevenden ui twerken hoe gezamenli jke interpretat ie  plaatsvindt  en hoe plannen voor verbeteringen

worden gemaakt

Voor de bespreking in de teams is nog geen uitgewerkt plan. Een zogenaamde ‘voorbereidings-

groep’ gaat na de bespreking van de resultaten met de leidinggevenden aan de slag met het

formuleren van een voorstel. Dat voorstel wordt later in het gezamenlijke overleg van de

divisies besproken. De voorbereidingsgroep bestaat uit de directeur, het hoofd Personeel en

Organisatie, twee hoofden van de divisie Wonen en een hoofd van de divisie Dagbesteding.

Ik ben aanwezig als de voorbereidingsgroep begin november een plan uitwerkt.

De voorbereidingsgroep vindt het belangrijkste doel van de terugkoppeling naar de eenheden

dat in de teams een gezamenlijk beeld van de resultaten ontstaat en dat eerste ideeën worden

gevormd van mogelijkheden voor verbetering. Uitwerking van die ideeën kan later plaats-

vinden, als de werkplannen voor 1999 op de agenda staan. Door mogelijkheden voor verbetering

later te bespreken, wordt voorkomen dat er te veel in te korte tijd moet gebeuren. De voor-

bereidingsgroep stelt voor om de hoofden een aparte teambijeenkomst te laten plannen over

de uitkomsten van de vragenlijst. Daarmee wordt het belang van de bijeenkomst onderstreept.

Om structuur aan te brengen in de bespreking van de uitkomsten worden vier vragen gefor-

muleerd (zie stap 5). De vier vragen maken de bespreking overzichtelijk, zorgen dat mensen

zich op de belangrijkste resultaten richten en bieden enige houvast om achteraf de uitkomsten

van de verschillende besprekingen te vergelijken. Elk team wordt gevraagd om een verslag te

maken van de bespreking en dat terug te sturen aan de voorbereidingsgroep. Daarna worden

de verslagen gebundeld en voorzien van een samenvatting.

Een tweede plan van de voorbereidingsgroep is om het plan voor de terugkoppeling te

oefenen tijdens een werkconferentie eind november. Tijdens die conferentie staan de werkplannen

voor 1999 centraal. Een brede afspiegeling van de organisatie is aanwezig op de conferentie

en alle locaties zijn vertegenwoordigd. De voorbereidingsgroep vindt dat een mooie gelegenheid

om te kijken of de systematiek voor terugkoppeling bevalt en of eventueel aanpassing nodig is.

Een bijkomend voordeel is dat straks in elk team tenminste één persoon al met de systematiek

heeft gewerkt. Bovendien is het zinvol om op de werkconferentie aandacht te besteden aan

de uitkomsten van de vragenlijst, omdat daardoor de relatie met de werkplannen duidelijker

in beeld komt. De vraag aan mij is of ik op de conferentie kort de belangrijkste uitkomsten

wil bespreken. Daarna wordt het plan voor terugkoppeling toegelicht en gaan mensen in

kleine groepjes aan de slag. De bevindingen van elk groepje worden op flip-over vellen gezet

en kort gepresenteerd aan alle aanwezigen. De systematiek blijkt goed te werken. Daardoor

heeft de voorbereidingsgroep gelijk al resultaten die later kunnen worden gevoegd bij de

resultaten uit de teambesprekingen.

Ik ben tevreden over de manier waarop de vijfde stap wordt voorbereid en over het resultaat. Naar

mijn idee is deze vierde stap goed ingevuld. Een aantal leidinggevenden krijgt de verantwoordelijkheid

voor het uitwerken van een voorstel voor invulling van de terugkoppeling naar de teams. De voor-

bereidingsgroep is zodanig samengesteld dat beide divisies en het managementteam zijn vertegen-

woordigd. Op de conferentie oefent een aantal medewerkers eerst met de systematiek voor terugkoppeling.
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Dat leidt tot enkele kleine aanpassingen en dan bespreken de hoofden de systematiek in het gezamenlijk

overleg van beide divisies. Na de eindejaarsdrukte gaan de teams aan de slag met de uitkomsten van

de vragenlijst. Het plan daarvoor lijkt mij goed en eenvoudig. Met de vier vragen wordt vooral gefocust

op het gezamenlijk maken van de resultaten. Het uitwerken van plannen voor verbetering komt later

aan de orde. Ik vind het verstandig dat wordt gekozen voor het scheiden van de interpretatie van de

resultaten en het bedenken van oplossingen voor problemen. Daardoor blijft de opzet van de bijeenkomst

overzichtelijk en wordt er geprobeerd om niet te veel in één keer te doen.

Met deze manier van terugkoppeling wordt gelijk een belangrijk aandachtspunt aangepakt. Eén van de

uitkomsten van de survey is dat het eigenaarschap van het ontwikkelingsproces vooral bij het management-

team en in mindere mate bij de hoofden ligt. Voor veel medewerkers hebben de veranderingen weinig

betekenis. Door met elk team tijdens een speciale bijeenkomst stil te staan bij het ontwikkelingsproces

wordt een eerste stap gezet met het verbreden van het eigenaarschap naar de hele stichting en met

het bespreken van ieders bijdrage aan de veranderingen. De hoofden gaan de teambesprekingen leiden.

Daardoor krijgen zij gelijk een kans om hun eigen rol in het ontwikkelingsproces te bespreken, dan

wel anders in te vullen dan voorheen.

Een vraag is waarom het in deze case lukt om de voorbereiding goed in te vullen en ook om werkelijk

de vijfde stap te gaan zetten? In de eerste cases is de vraag meestal waarom dat niet lukt. Een belang-

rijk verschil met de eerdere cases is dat de stappen beter zijn uitgewerkt. Dat maakt het waarschijn-

lijker dat ook de laatste stappen in het feedbackproces worden gezet, maar het lijkt mij niet voldoende.

Net als in eerdere cases komt de terugkoppeling al in een vroeg stadium aan de orde, maar ook bij

Stichting Bollenstreek maak ik geen concrete afspraken. Wel merk ik bij de eerste stap dat de intentie

om aan de slag te gaan sterker is. Pas na de bespreking van de resultaten met de leidinggevenden

ontstaat het hierboven beschreven plan om met alle medewerkers aan de slag te gaan. Dat plan komt

er doordat de directeur en de andere leidinggevenden het zinvol vinden om in de teams de stand van

zaken in het ontwikkelingsproces te bespreken. Zij vinden dat waardevol en zien mogelijkheden om zo

meer gezamenlijk invulling te geven aan de veranderingen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat

naast een goed uitgewerkt stappenplan met name de visie van een directeur of een managementteam

op het nut van de survey-feedback van doorslaggevende betekenis is om tot echte terugkoppeling naar

de eenheden te komen. Het is daarom belangrijk om in een beginstadium meer aandacht te besteden

aan de terugkoppeling. Tot nu toe peil ik bij de directie en leidinggevenden hoe zij denken over het

bespreken van de resultaten in hun eenheden. Meestal wordt afwachtend of geïnteresseerd gereageerd

en spreken wij af om later in het project terug te komen op de wijze van terugkoppeling. Na deze case heb

ik een mooi en concreet voorbeeld van invulling van de vierde en vijfde stap. Dat kan ik een volgende

keer in het beginstadium voorleggen aan directie en leidinggevenden. Wanneer een dergelijke aanpak

aanspreekt kan die dan al nader worden uitgewerkt voor de betreffende organisatie. Wanneer een dergelijke

aanpak niet aanspreekt, kan ik overwegen om niet samen te werken in een project dat als belangrijk

doel heeft om een survey-feedback te realiseren.

Ook bij deze stap stel ik mezelf de vraag of ik mij niet te veel richt op de leidinggevenden. Ik heb ervoor

gekozen die groep een belangrijke rol te geven in het survey-feedbackproces. Dan is het nodig om samen

met de leidinggevenden aandacht te besteden aan de invulling van die rol. Door de terugkoppeling van

de resultaten op deze wijze voor te bereiden met leidinggevenden zijn zij beter toegerust om in de

teams over de uitkomsten van de vragenlijst en over mogelijkheden voor verbetering te praten.

Tegelijkertijd zie ik mogelijkheden om de medewerkers eerder in beeld te laten komen dan in stap 5.
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Bij Stichting Bollenstreek biedt de werkconferentie de mogelijkheid om met medewerkers de systematiek

voor terugkoppeling te oefenen. Daardoor is voor stap 5 de wijze van terugkoppelen al met een brede

afspiegeling van de organisatie bekeken. Het is interessant om te overwegen om met leidinggevenden én

medewerkers de terugkoppeling voor te bereiden, bijvoorbeeld in een meer ‘gemengde’ voorbereidings-

groep. Een slag verder is om elk team zelf te laten bepalen hoe de resultaten worden besproken.

5 Leidinggevenden bespreken de resultaten in hun eenheden
(a)  mensen interpreteren gezamenli jk de gegevens,  (b)  plannen maken voor verbeteringen

Alle teams gaan aan de slag met het bespreken van de resultaten tijdens een aparte bijeenkomst.

Iedereen heeft een samenvatting ontvangen met daarin de belangrijkste resultaten. Tevens heeft elk

team een exemplaar van het rapport en een boekje met de antwoorden op de open vragen. In

deze besprekingen van de hoofden en hun medewerkers staan vier vragen centraal: (1) herkennen

jullie de uitkomsten? (2) maak voor jullie eigen werkplek een inventarisatie van de belangrijkste

veranderingen in het werken die de laatste drie jaar hebben plaatsgevonden en geef aan of je

die veranderingen positief of negatief vindt? (3) waar gaan jullie de komende tijd energie in

steken, wat gaan jullie bijdragen aan het ontwikkelingsproces? en (4) wat kan jullie leiding-

gevende doen of nalaten om de betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces te vergroten?

De vier vragen hebben elk een eigen doel en er is geprobeerd aansluiting te zoeken bij een

aantal gesignaleerde problemen. De eerste vraag is bedoeld om de resultaten gemeenschappelijk

te maken en om te bekijken of mensen in het team op een vergelijkbare manier naar de uit-

komsten van de survey kijken. Bij de tweede vraag gaat het vooral om het in kaart brengen

van de belangrijkste veranderingen. Daarbij komen ook de doelen en de samenhang tussen

de verschillende veranderingen aan bod. Door te vragen naar positieve veranderingen komt in

beeld wat al is bereikt en dat er vooruitgang wordt geboekt. De derde vraag is bedoeld om de

rol van de medewerkers in het ontwikkelingsproces aan de orde te stellen en om aan te geven dat

de realisatie van veranderingen in belangrijke mate afhangt van de bijdrage van medewerkers.

Naar aanleiding van de vierde vraag kunnen medewerkers met hun leidinggevenden in

gesprek gaan over de manier waarop hij een meer actieve rol van medewerkers kan stimuleren.

Elk team maakt een eigen verslag van de bespreking. De voorbereidingsgroep verzamelt

deze verslagen en bundelt de antwoorden per vraag. Over het algemeen vinden mensen de

resultaten herkenbaar. Vrijwel alle positieve veranderingen die worden genoemd gaan over

het bieden van zorg die meer gericht is op de vraag van individuele cliënten. Bij de negatieve

veranderingen gaat het in de meeste gevallen over de consequenties van vraaggericht werken.

De eigen bijdragen die mensen noemen zijn vooral voorbeelden van het bieden van vraag-

gerichte zorg of het aandacht besteden aan individuele zorgvragen. Ten slotte vinden medewerkers

dat leidinggevenden vooral meer moeten ondernemen om de betrokkenheid van medewerkers

bij het ontwikkelingsproces te vergroten. Antwoorden als zichtbaar zijn, communiceren en

helderheid bieden sluiten aan bij de eerder besproken resultaten. De gebundelde antwoorden

en kopieën van alle teamverslagen worden daarna weer verspreid over alle locaties. Het

managementteam voegt een brief toe met een reactie. In die brief staat aan welke punten het

managementteam speciale aandacht wil gaan schenken. Verder wordt vermeld dat veel resultaten

al een plek hebben gekregen in de werkplannen van het managementteam en van de beide
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divisies. Met name de eigen verslagen zijn van belang als de teams later een werkplan voor

hun locatie maken waarin zij voor 1999 lokale verbeterdoelen stellen en uitwerken.

Een belangrijke reden voor tevredenheid is dat bij Stichting Bollenstreek met deze laatste stap in het

survey-feedbackproces uitgebreide terugkoppeling naar de hele organisatie plaatsvindt. De wijze

waarop dat gebeurt stemt eveneens tot tevredenheid, want ik denk dat daarmee het ontwikkelings-

proces op verschillende manieren wordt versterkt. In het vorige kader gaf ik al aan dat het bespreken

in de teams bijdraagt aan verbreding van het eigenaarschap van het organisatie-ontwikkelingsproces.

Het invullen van de vragenlijst vraagt al van mensen dat zij nadenken over de veranderingen. Door later

in teams de resultaten te bespreken, komen voor iedereen de problemen levendig in beeld en wordt

het denken over oplossingen gestimuleerd. Een tweede sterk punt van deze manier van terugkoppelen

is dat de hoofden direct de kans krijgen hun eigen rol in het ontwikkelingsproces te verhelderen of

versterken. Een derde sterk punt is dat deze vijfde stap goed aansluit bij de systematische manier

waarop bij Stichting Bollenstreek aan verbetering van de zorg en de organisatie wordt gewerkt. De

werkplanmethodiek ondersteunt die verbetering. Door in de teams op systematisch wijze de uitkomsten

van de vragenlijst te bespreken wordt aansluiting gevonden bij de werkplanmethodiek. Bovendien is

er aandacht voor goede informatie en communicatie over de vervolgacties die naar aanleiding van de

survey worden ondernomen.

In het vorige kader geef ik aan dat het zinvol is de gezamenlijke interpretatie van de resultaten en het maken

van plannen voor verbetering te scheiden. Daardoor wordt bij Stichting Bollenstreek voorkomen dat er

te veel in te korte tijd moet gebeuren. De keuze om in redelijke rust de resultaten te bespreken in de

teams is in belangrijke mate beïnvloed door de negatieve beoordeling van het aspect ‘tijdsverloop’ in de

vragenlijst. Een optie is om meer tijd voor dergelijke speciale bijeenkomsten vrij te maken. Als bijvoorbeeld

een hele dag wordt gepland, kan worden begonnen met het interpreteren van de uitkomsten en kan

later op de dag een slag worden gemaakt naar het maken van verbeterplannen voor gesignaleerde

problemen. Bij Stichting Bollenstreek is het niet mogelijk om een team een hele dag vrij te maken,

omdat dan de zorg voor cliënten in het gedrang komt. Het maken van plannen voor verbetering wordt

bij Stichting Bollenstreek gekoppeld aan het maken van de werkplannen. Een vraag om de vervolg-

bijeenkomst mee te starten kan zijn ‘wat vinden wij de drie belangrijkste vraagstukken voor ons team?’

Na een gezamenlijke keuze kan dan naar oplossingen en verbetermogelijkheden worden gekeken. Een

dergelijke aanpak is bij Stichting Bollenstreek gevolgd. De eigen werkplannen worden in meeste

teams gemaakt in de periode tussen de eerste en tweede project (zie § 9.8).

Een voor de hand liggende vraag is nu of ik vind dat de medewerkers met deze stap voldoende in beeld

zijn gekomen. Eerder vroeg ik mij af of de stappen in het survey-feedbackproces niet te veel op leiding-

gevenden zijn gericht. Ik denk dat met de invulling van deze vijfde stap bij Stichting Bollenstreek de

medewerkers meer in beeld komen dan in eerdere cases. In alle teams worden de resultaten uitgebreid

besproken. Van de speciale vergaderingen zijn verslagen gemaakt en verspreid. Daardoor kan iedereen

ook zien wat elders in de stichting speelt en wordt voor elk team zichtbaar wat verbetermogelijkheden zijn.

Ik denk dat dat bijdraagt aan de betrokkenheid van medewerkers bij het ontwikkelingsproces. Dat proces

komt ook meer tot leven op het moment dat het over verbeteringen op lokaal niveau gaat. Het lijkt mij

boeiend om te verkennen hoe deze vijfde stap verder kan worden uitgewerkt zodat tijdens de feedback

nog meer aandacht uitgaat naar de medewerkers. In de huidige opzet is het volgens mij goed mogelijk

de vijfde stap nader in te vullen met een aantal conferentiemethodieken. Dergelijke methodieken zijn

311



geschikt voor verdere uitwerking en versterking van de gezamenlijke interpretatie en voor het maken

van verbeterplannen. Op die manier kan het survey-feedbackproces eindigen zoals bedoeld: met een

gesprek over verbetermogelijkheden waaraan een brede afspiegeling van de organisatie of alle leden

van de organisatie deelnemen.

Aangepast plan voor de volgende case
Het plan voor inrichting van de survey-feedback in de volgende case blijft grotendeels gelijk.

De projecten bij de twee jeugdinrichtingen en het project bij Stichting Bollenstreek lopen

ongeveer in dezelfde maanden. In alle drie de projecten worden leerervaringen opgedaan,

maar die leiden niet tot aanpassing van het stappenplan. Wel levert het onderzoek bij

Stichting Ottho Gerard Heldring enkele aandachtspunten om op te nemen in het stappenplan

(zie § 7.6). Het project bij Stichting Bollenstreek levert een aandachtspunt voor de eerste stap.

Tijdens de afstemming over het doel en de aanpak van het project met de leidinggevenden is

het zinvol om al aandacht te besteden aan de uitwerking van de vijfde stap. De invulling van

die stap bij Stichting Bollenstreek kan als voorbeeld dienen van een manier van terugkoppeling

naar de eenheden. Als dat idee voor terugkoppeling niet aanspreekt is het de vraag of het zinvol

is om een samenwerkingsproject te starten. Spreekt het idee wel aan, dan kan worden 

afgesproken dat terugkoppeling naar de eenheden op een vergelijkbare wijze wordt ingevuld.

Op die manier wordt in het beginstadium voorkomen dat het project eindigt met het 

verspreiden van de samenvatting. Een tweede manier om in de eerste stap de nadruk te leggen

op de survey-feedback is het verwijderen van de termen ‘onderzoeksproject’ en ‘onderzoek’.

Het denken en handelen dat bij die termen hoort schept een afstand tot de organisatie die het

lastig maakt om met de survey-feedback het veranderingsproces in die organisatie te versterken.

Ik krijg de indruk dat juist betrokkenheid bij de organisatie en bij de problematiek eraan 

bijdraagt dat mensen enthousiast worden voor de methodiek en gaan proberen om deze zo

goed mogelijk in te zetten in het veranderingsproces. Na afloop van het project kan alsnog de

afstand worden genomen die nodig is voor reflectie en een kritische blik op de situatie in de

organisatie, de aanpak van het veranderingsproces, het handelen van leidinggevenden en het

eigen handelen.

Hoewel de huidige aanpak van het survey-feedbackproces steeds beter verloopt, rijzen bij

mij inmiddels ook vragen over de centrale rol van leidinggevenden in de survey-feedback.

Die vragen hebben een deel van hun wortels in de cases bij de jeugdinrichtingen. De ‘Bollen-case’

schrijf ik als laatste van de drie en daarom zijn de vragen geëxpliciteerd in de kaders in deze

paragraaf. Het gaat om vragen die aanleiding zijn om een hele nieuwe opzet voor een survey-

feedback te overwegen. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:

• is het een idee om vanaf de eerste stap zowel met leidinggevenden als met medewerkers

aan de invulling van de survey-feedback te werken?

• hoe ver moet ik meegaan met de wensen van directie en leidinggevenden als die (mogelijk)

verhinderen dat de feedback niet of niet volledig tot stand komt?

• kan een survey-feedback ook worden uitgevoerd zonder (een centrale rol voor) leiding-

gevenden?

• wat gebeurt er als ik een aantal medewerkers verantwoordelijk maakt voor de afname van
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de vragenlijsten in plaats van de leidinggevenden?

• moet in stap 3 de interpretatie van de resultaten niet met leidinggevenden en mede-

werkers samen plaatsvinden?

• waarom probeer ik niet de bestaande wijze van sturing in een organisatie te omzeilen of

ter discussie te stellen in plaats van erbij aan te sluiten?

• kan de voorbereiding van de terugkoppeling naar de eenheden niet door leidinggevenden

en medewerkers samen worden gedaan?

• moet de terugkoppeling wel voorbereid met een plan of is het beter als alle eenheden zelf

bepalen hoe zij de resultaten bespreken?

Het stellen van vragen aan mijzelf en het betwijfelen van de huidige aanpak van het survey-feedback-

proces leiden niet direct tot een geheel nieuwe plan. In dit stadium vind ik het onverstandig de inrichting

van de survey-feedback fundamenteel te wijzigen. Er staat nog één case gepland en het ziet ernaar uit

dat Stichting Bollenstreek over ongeveer een jaar graag een tweede survey-feedback wil. Bij Stichting

Bollenstreek verliep de samenwerking goed en naar mijn idee is een mooie slag gemaakt in de invulling

van het huidige stappenplan. Als een tweede project mogelijk is, wil ik graag in dezelfde lijn doorgaan

om zo een goede vergelijking tussen de uitkomsten van beide projecten te kunnen maken. Dan blijft

er nog één case over. Ik twijfel over het geheel anders aanpakken van de survey-feedback in die case.

Waarom zou ik daarvoor een hele andere opzet maken? Leidt dat niet tot ervaringen die ik onvoldoende

kan vergelijken of levert dat juist interessante nieuwe inzichten? Tegelijk vind ik het ook een heel

spannend idee om in de laatste case een heel andere aanpak te volgen. Echter, die aanpak is nog niet

uitgewerkt en het lijkt mij onverstandig met een onduidelijk verhaal een nieuwe aanpak van de survey-

feedback te ‘verkopen’. Het integreren van nieuwe ideeën in de huidige aanpak is geen optie. De vragen

die ik mijzelf hierboven stel wijzen in de richting van een fundamenteel andere aanpak met andere uit-

gangspunten. Daarbij hoort een andere invulling van de methodiek.

einde van het eerste samenwerkingsproject en
plan voor het tweede
Aanvankelijk was het de bedoeling om het project af te ronden na het bespreken van vervolg-

acties. In het plan van aanpak eindigt het project met de bespreking van het rapport, evaluatie

van de samenwerking en het bepalen van mogelijke vervolgacties. De bespreking van het rapport

verloopt goed en leidt tot een aantal verduidelijkingen en toevoegingen. Tevens blijkt dat het

managementteam veel waarde hecht aan brede verspreiding van het rapport binnen de organisatie.

De bedoeling daarvan is dat betrokkenen een beeld van de huidige situatie krijgen. Dat is een

eerste stap in het gezamenlijk maken van de problemen. Daarna wordt daar in kleiner verband

aan doorgewerkt en volgt een slag naar het bepalen van oplossingsrichtingen. Door deze

invulling van het vervolg is voor Stichting Bollenstreek en voor mij het project na de schriftelijke

rapportage nog niet afgerond. Na de rapportage ben ik betrokken bij het maken van een plan

voor bespreking van de uitkomsten van de vragenlijst in de teams. Dat plan wordt geoefend

tijdens een werkconferentie over de werkplannen voor 1999. Op die conferentie ben ik aanwezig

om kort de belangrijkste uitkomsten te presenteren en daarna schuif ik aan bij een van de
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groepjes die met de vier vragen aan de slag gaan. Na de werkconferentie houd ik contact met

de directeur en volg ik hoe de bespreking van de vier vragen in de teams verloopt. Ik ontvang

alle verslagen van de teambesprekingen, de samenvatting van de voorbereidingsgroep en de

reactie van het managementteam daarop. Daarmee wordt het eerste project afgerond.

Al bij het eerste contact met het managementteam en de leidinggevenden is aangegeven

dat het mogelijk is om later in het ontwikkelingsproces opnieuw de stand van zaken in kaart te

brengen. Toen spraken wij af daar later in het project op terug te komen. Tijdens de rapportage

komt een tweede survey-feedback een aantal keren aan de orde, maar wij leggen daarover

nog niets vast. Bij de bespreking van de resultaten geeft een aantal leidinggevenden aan

nieuwsgierig te zijn naar de vorderingen over bijvoorbeeld een jaar. Als ik vraag of zij opzettelijk

van vorderingen spreken is het antwoord bevestigend. Het gevoel bestaat dat Stichting

Bollenstreek zich op een keerpunt bevindt. De resultaten schetsen geen rooskleurig beeld en

dat beeld wordt herkend. Tegelijk verwachten mensen dat het vanaf 1999 beter zal gaan. De

wijze waarop de vervolgacties naar aanleiding van de uitkomsten worden ingevuld zijn mijns

inziens een voorbeeld van het begin van een andere aanpak. In die andere aanpak wordt

meer dan voorheen samen met medewerkers invulling gegeven aan het ontwikkelingsproces.

In de zomer van 1999 maak ik een afspraak met de directeur om de mogelijkheden voor

een tweede survey-feedback door te nemen. Allereerst gaan wij nader in op de situatie bij

Stichting Bollenstreek, bijna een jaar nadat mensen de vragenlijst invulden. Wij bespreken de

ontwikkelingen en de directeur geeft aan dat de huidige situatie behoorlijk verschilt van die
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Maand Fase in het onderzoek Activiteiten

September/oktober Plan tweede survey Gesprek over tweede project met algemeen directeur
-feedback Maken plan van aanpak voor vervolgproject

Persoonlijke introductie project bij managementteam en hoofden
Voorbereiden afname vragenlijst
Informeren organisatie over tweede survey-feedback

Oktober Gesprekken over situatie Gesprekken met algemeen directeur, hoofd Personeel en Organisatie, 
na een jaar divisiemanager Wonen, divisiemanager Dagbesteding, clusterhoofd 

Wonen, hoofd dagcentrum, coachend begeleider, begeleider, voorzitter 
van de ondernemingsraad en voorzitter van de Centrale Cliëntenraad
Aanpassen vragenlijst

November Afname vragenlijst Verspreiden vragenlijst door hoofden
en analyse resultaten Analyse resultaten

Januari Terugkoppeling Bespreking resultaten met managementteam en hoofden
Schrijven rapport
Bespreken rapport met managementteam
Rapport naar hoofden, locaties, ondernemingsraad, Cliëntenraad, 
Raad van Toezicht
Samenvatting beschikbaar voor medewerkers

Januari Afronding Gesprek met managementteam over vervolgacties

Februari / maart Vervolgacties Hoofden bepalen met medewerkers bespreking resultaten in teams
Bespreking richt zich vooral op vooruitgang en lokale verbetermogelijkheden

Tabel 9.7  Kalender met activiteiten in het tweede project



van een jaar geleden. Zijns inziens is er op tal van terreinen positieve vooruitgang geboekt.

Daarom is het een goed moment voor een tweede survey-feedback. Opnieuw de stand van

zaken bepalen is dan een mogelijkheid om de vorderingen in kaart te brengen. Een jaar tussen

het eerste en tweede onderzoek is een geschikte periode. Daarnaast is het interessant om

wederom te kijken waar mogelijkheden liggen om het organisatie-ontwikkelingsproces verder

te versterken. Na het bespreken van de situatie bij Stichting Bollenstreek en de bedoeling van

een tweede survey-feedback, gaan wij in op de aanpak ervan. De directeur geeft aan dat hem

de samenwerking in het eerste project goed is bevallen en dat hij ook van anderen positieve

reacties heeft gehoord. Het lijkt ons daarom een goed idee om een vergelijkbare aanpak te

volgen. Dat betekent dat ik begin met het maken van een plan van aanpak voor het vervolg op

het eerste project. De directeur bespreekt dat in het managementteam en ik word uitgenodigd

om tijdens een gezamenlijke vergadering van de beide divisies met alle leidinggevenden over

invulling van de tweede survey-feedback te praten.

Het plan van aanpak bespreek ik begin oktober tijdens die vergadering. Alle leiding-

gevenden zijn aanwezig. Eerst staan wij stil bij de doelen van de tweede survey-feedback en

daarna gaan wij in op de aanpak en de planning. In het gesprek met de directeur hebben wij

voor het vervolgproject drie doelen besproken: in kaart brengen van de stand van zaken eind

1999, verbetering ten opzichte van een jaar geleden vaststellen en gezamenlijk nadenken over

versterking van de verdere ontwikkeling van Stichting Bollenstreek. De leidinggevenden reageren

positief op dat idee. Zij geven aan het zinnig te vinden om opnieuw een survey-feedback te

doen en dat het spannend is om na een jaar te kijken in welke opzichten vooruitgang is

geboekt. Eén lid van het managementteam en één hoofd vragen zich af of het niet te vroeg is

om na iets meer dan een jaar de survey-feedback te herhalen. Zij vrezen dat verbeteringen

dan nog onvoldoende zichtbaar zijn. Anderen vinden de periode van een jaar juist goed

gekozen. Volgens hen is er voldoende gebeurd en bovendien brengt een tweede survey-feedback

goed onder de aandacht dat de stichting nog steeds in ontwikkeling is en verbetering nastreeft.

Ook biedt het tijdstip van de survey-feedback opnieuw de mogelijkheid aan te sluiten bij de

werkplannen voor het volgende jaar. De aanpak is verder vrijwel gelijk aan die van het project.

Wel staan wij langer stil bij de inhoud van de vragenlijst. Daarbij gaat het vooral om het

toevoegen van vragen over bepaalde onderwerpen. Eerst worden ideeën geïnventariseerd die

later leiden tot zeven nieuwe stellingen. Ook wordt de formulering van de twee open vragen

enigszins aangepast en er wordt een nieuwe open vraag toegevoegd (zie § 9.9).

In de beginfase van het tweede project wordt weer een aantal afspraken gemaakt over de

plaats ervan in het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek, over de terugkoppeling

van de resultaten en over mijn rol (zie § 9.3). Een globale weergave van de planning van het

tweede project staat in tabel 9.7.

Ik vraag mij af wat er bij Stichting Bollenstreek voor zorgt dat het plan voor een tweede samenwerkings-

project ontstaat. Achteraf kan ik vier redenen bedenken. Ten eerste speelt de visie van de directeur en

van de leden van het managementteam op de survey-feedback een rol. Zij zien in de methodiek een

mogelijkheid om het ontwikkelingsproces binnen de stichting te verbreden of om daar een bijdrage aan

te leveren. Bovendien sluit de survey-feedback mooi aan bij het planmatig werken aan de ontwikkeling

van de organisatie en bij de wens dat samen met medewerkers te doen. Ten tweede spelen positieve
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ervaringen met het eerste project een rol. Terugkijkend op de eerste survey-feedback concluderen

verschillende betrokkenen dat die een impuls heeft gegeven in de richting van een meer gezamenlijke

inzet voor de ontwikkeling van de stichting en dat de samenwerking prettig is verlopen. Ten derde

speelt mijn betrokkenheid bij het project en de vraagstukken die bij de stichting leven een rol. Ik werk

samen met leidinggevenden een plan uit voor terugkoppeling naar de locaties, ik ben aanwezig op een

conferentie, ik houd contact en kom tussentijds met een groep studenten op bezoek om een middag

met een aantal mensen van de stichting te praten over wat veranderen in de praktijk inhoudt. Ten vierde

speelt een rol dat een jaar na het eerste project de situatie bij de stichting lijkt te zijn veranderd. Dat

idee leidt tot de behoefte om opnieuw te bekijken hoe mensen over de organisatie en het ontwikkelings-

proces denken, in de hoop dat verbetering zichtbaar is. Naar mijn idee is niet te zeggen of de ene

reden belangrijker is dan de andere. Ik denk eerder dat er sprake is van onderlinge samenhang en dat

de combinatie van de vier redenen ervoor zorgt dat het tweede project start.

gesprekken over de ontwikkelingen
Net als in het eerste project voer ik een aantal gesprekken om mij nader te oriënteren op de

situatie bij Stichting Bollenstreek. Het doel van de tweede ronde gesprekken is om een beeld

te krijgen van de ontwikkeling die de stichting het laatste jaar heeft doorgemaakt en van de

manier waarop verschillende mensen bij de stichting die ontwikkeling ervaren. Daarnaast

ben ik benieuwd hoe mensen over de tweede survey-feedback denken. In oktober voer ik

gesprekken met de algemeen directeur, het hoofd Personeel en Organisatie, de divisiemanager

Wonen, de divisiemanager Dagbesteding, een clusterhoofd Wonen, een hoofd van een dag-

centrum, een coachend begeleider, een begeleider, de voorzitter van de ondernemingsraad en

de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad.

In de gesprekken komt naar voren dat in het afgelopen jaar diverse verbeteringen hebben

plaatsgevonden. Iedereen die ik spreek is het daarover eens. Vorig jaar beschreef ik het beeld

dat ontstond tijdens de oriëntatie aan de hand van vijf thema’s. Deze thema’s keren terug in de

gesprekken die ik in het kader van het tweede project voer. Ook nu orden ik de informatie uit

de gesprekken aan de hand van vijf samenhangende thema’s. Betere zorg is een nieuw thema.

De personele situatie komt aan bod, maar minder expliciet. Voor (1) betere zorg, (2) sterker

management, (3) betere communicatie, (4) beter werken met werkplannen, en (5) meer

gezamenlijk werken beschrijf ik zowel de positieve ontwikkeling die mensen schetsen als de

kanttekeningen die worden geplaatst.

Als een van de belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar noemen mensen verdere

verbetering van de zorg aan cliënten. Die is op tal van manieren merkbaar. Het wordt steeds beter

mogelijk om de zorg aan te laten sluiten op de wensen van cliënten. Bijvoorbeeld doordat de

nieuwbouw gereed is en meer aan individuele woonwensen kan worden voldaan. Ook ontwikkelt

de methodische manier van werken zich verder, net als de bejegening van cliënten. Voor alle

cliënten is een zorgplan gemaakt, de methodiek is verbeterd, en het zorgplanoverleg vindt

frequenter en meer gestructureerd plaats. Met name in de veranderde manier van zorg verlenen

zien medewerkers wat het resultaat is van de verbeteringen waaraan de afgelopen jaren is

gewerkt. Daarnaast is de kwaliteit van het personeel en de invalkrachten toegenomen, onder
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meer door opleiding en cursussen, en door betere werving. Een kanttekening is dat het

methodisch werken veel papierwerk met zich meebrengt. Het managementteam vindt dat

nog onvoldoende wordt geschreven over de cliënten. De hoofden en begeleiders geven aan dat

het vaak moeilijk is om daar de tijd voor te vinden. De zorgplanmethodiek, het werken met

werkplannen en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg vragen veel tijd die ten koste gaat van

de beschikbare tijd om met cliënten te werken Een tweede kanttekening betreft de personele

situatie. Een aantal mensen geeft aan dat de begeleiding van het personeel in het ontwikkelings-

proces meer aandacht nodig heeft, net als de kwaliteit en kwantiteit van begeleiders. Zij vormen

immers een kritieke factor is in het bieden van vraaggerichte zorg.

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de versterking van het management. Die versterking

heeft vooral betrekking op de hoofden. Daarnaast is de samenstelling van het management-

team veranderd. Een belangrijke verschil voor de hoofden is dat alle vacatures zijn vervuld

en dat twee hoofden zijn vertrokken voor wie de functie te zwaar was. Daardoor zijn vrijwel

alle hoofden van de divisie Wonen nieuw. Deze nieuwe hoofden functioneren inmiddels steeds

meer als een team en volgens alle mensen die ik daarover spreek is er duidelijk sprake van

een betere situatie. De beide divisiemanagers zijn ook nieuw en alle leden van management-

team zijn positief over het functioneren van hun eigen team. Het managementteam en de

hoofden werken gezamenlijk aan versterking van het leiderschap binnen Stichting

Bollenstreek. De taakverdeling van leden van het managementteam, hoofden, coachend

begeleiders en begeleiders is verduidelijkt, wat zowel volgens leidinggevenden als medewerkers

helderheid schept. Een eerste kanttekening bij versterking van het management is dat meer

duidelijkheid nodig is over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij de verschillende

functies horen. Een tweede is dat bij de divisie Dagbesteding de hoofden nog weinig als team

opereren.

In alle gesprekken komt verbetering van de communicatie aan de orde. Daarbij gaat het

zowel om structurele verbeteringen als om ontwikkeling van personen. Een structurele 

verbetering is dat de locaties van Stichting Bollenstreek inmiddels zijn aangesloten op een

intern netwerk. Dat maakt niet alleen het uitwisselen van informatie makkelijker, maar ook

het opvragen van informatie. Via het netwerk kunnen teams onder meer de werkplannen van

andere teams bekijken. Een tweede structurele verbetering is dat er frequenter overleg plaats-

vindt. Het gaat dan om diverse overlegvormen, zoals teamoverleg en overleg tussen de coachend

begeleiders. Een derde structurele verbetering is dat er meer en beter verslag wordt gedaan

van overleg. Met name de leidinggevenden besteden meer aandacht aan duidelijke communicatie

en het maken van heldere afspraken. Een belangrijke kanttekening is dat vrijwel iedereen

aangeeft dat er sprake is van vooruitgang, maar dat aandacht voor meer en duidelijkere 

communicatie nodig blijft. Een ander punt dat aandacht verdient is de communicatie tussen

het managementteam en de werkvloer. Het managementteam is bijvoorbeeld aan het begin

van het jaar voor het laatst bij de locaties op bezoek geweest. Toen was de indruk dat er meer

dan voorheen sprake was van een echt gesprek over de werkplannen, maar dat gesprek is nog

niet voortgezet. Inmiddels is het oktober en is het managementteam lang niet in beeld

geweest bij de begeleiders.

Het werken met werkplannen gaat beter dan een jaar geleden. Een groot verschil is dat nu

op lokaal niveau ook met werkplannen aan de slag is gegaan. De hoofden hebben daar een

317



belangrijke bijdrage aan geleverd. In 1998 zorgden vooral de leden van het managementteam

voor uitvoering van de werkplannen voor de hele stichting en de divisies. De hoofden kwamen

toen niet toe aan het maken van werkplannen met hun teams. Begin 1999 heeft elk team een

eigen werkplan opgesteld dat in meer of mindere mate aansluit op het algemene werkplan.

Hierdoor raken de medewerkers bekend met het idee van planmatig werken aan verbeteringen.

De integratie van verschillende verbeteractiviteiten krijgt daarmee steeds meer vorm. Net zoals

de leden van het managementteam zich verbinden aan bepaalde onderdelen uit het algemene

werkplan, zetten hoofden en medewerkers ook hun naam achter onderdelen uit de werk-

plannen voor de divisies en de locaties. Het nieuwe netwerk zorgt ervoor dat iedereen binnen

de stichting eenvoudig toegang heeft tot alle werkplannen. Dat draagt onder meer bij aan het

zicht op wat er op andere plaatsen binnen de stichting gebeurt en het kan bruikbaar zijn bij

het maken van het eigen werkplan. Een eerste kanttekening is dat met name medewerkers

maar ook hoofden aangeven dat de werkplannen, net als de zorgplannen en andere verbeter-

instrumenten, veel papierwerk met zich meebrengen. Ten tweede kan de aansluiting tussen

centrale en lokale werkplannen beter. Ten derde is het de leden van het managementteam nog

niet gelukt om werkbezoeken af te leggen wat volgens een aantal mensen illustreert dat de top

onvoldoende aandacht heeft voor verbeterplannen die op de werkvloer worden ontwikkeld.

Ten slotte geven leidinggevenden en medewerkers aan dat er meer gezamenlijk wordt

gewerkt aan het verbeteren van de zorg en de organisatie. Medewerkers dragen steeds meer

bij aan het ontwikkelingsproces. Daar wordt ruimte voor geboden en ook vragen de hoofden

medewerkers om hun bijdrage, onder meer door samen met medewerkers halfjaarplannen te

bespreken. Van veel werk dat de afgelopen jaren is verzet worden nu resultaten zichtbaar.

Mede daardoor gaan leidinggevenden en medewerkers echt in gesprek over concrete invulling

van professionele zorg in plaats van dat leidinggevenden vertellen wat de plannen van het

managementteam inhouden. In het kader van meer gezamenlijk werken noemen mensen ook

dat de samenwerking tussen de disciplines verbetert. Er vindt betere afstemming plaats tussen

agoog, arts, pedagoog, fysiotherapeut, coachend begeleiders, persoonlijk (loopbaan)begeleiders

en activiteitenbegeleiders over de zorg aan cliënten. Ook werken het managementteam en de

hoofden meer als team en zij geven aan dat er meer openheid is en dat zij onderling alles

kunnen bespreken. Ten slotte komt in de meeste gesprekken aan de orde dat de sfeer het afgelopen

jaar sterk is verbeterd. Van een klaagcultuur, een negatieve stemming en gezeur is een omslag

gemaakt naar een kritisch-positieve instelling, hebben mensen het gevoel goed op weg te zijn

en geven mensen aan dat er een gevoel van eenheid begint te ontstaan. Ook heeft de nieuw-

bouw een positieve impuls gegeven, want daarmee wordt zichtbaar invulling gegeven aan

woonwensen van individuele cliënten. Kanttekeningen zijn dat de bijdrage van medewerkers nog

onvoldoende wordt gevraagd en ondersteund, dat initiatief meer moet worden gestimuleerd

dat meer aandacht voor de werkvloer nodig is, dat het ontwikkelingsproces nog erg een proces

van de leidinggevenden is, dat de divisies Wonen en Dagbesteding te sterk van elkaar zijn

gescheiden en dat het wij-gevoel verder mag worden ontwikkeld.

De meeste gesprekken eindig ik met de vraag of mensen verwachtingen hebben van het

tweede project. Vrijwel iedereen geeft aan te denken en te hopen dat de positieve ontwikkeling

zichtbaar wordt gemaakt. Sommige mensen zijn enthousiast en verwachten een redelijke 

verbetering te zien. Anderen verwachten een lichte verbetering en zeggen dat een begin is
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gemaakt maar dat er nog wel veel moet gebeuren of dat de positieve ontwikkeling nog vooral

gevoelsmatig is. Met name bij leidinggevenden bemerk ik enige spanning over de uitkomsten

van de tweede survey. Zij geven aan dat het eerste project een begrip is geworden binnen

Stichting Bollenstreek waar het afgelopen jaar regelmatig naar is verwezen, zowel door

medewerkers als door leidinggevenden. De terugkoppeling van de uitkomsten leidde toen tot

de bewustwording of verduidelijking van een aantal problemen en er is hard gewerkt aan 

verbetering. De vraag is nu wat het resultaat is van die inspanningen.

Opnieuw verlopen de gesprekken goed en krijg ik een beeld van de diverse manieren waarop mensen

vanuit verschillende posities naar de ontwikkelingen in het afgelopen jaar kijken. Iedereen die ik

spreek geeft aan dat er vooruitgang heeft plaatsgevonden, wat mijn enthousiasme voor het tweede

project vergroot. Ik was al enthousiast over de mogelijkheid een tweede survey-feedback uit te voeren.

De gesprekken voegen daar een gevoel van spanning aan toe, omdat ik hoop dat de vooruitgang die

mensen beschrijven ook zichtbaar wordt in de resultaten. Ook mij lijkt het geweldig als blijkt dat de

survey-feedback in positieve zin heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de stichting. Het

doel van de methodiek is immers om ondersteuning te bieden bij het realiseren van verbetering in een

organisatie.

In de gesprekken komen dezelfde thema’s naar voren wat aangeeft dat mensen het redelijk eens zijn

over de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Opvallend is dat het managementteam vooral op meta-

niveau naar de vooruitgang en de resultaten van het uitgezette beleid kijkt. De hoofden leggen meer

het accent op hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de teams. Begeleiders richten zich vooral

op de veranderingen in de manier van zorgverlening aan de cliënten. Alle mensen die ik spreek zijn in

meer of mindere mate positief en plaatsen tegelijk kritische kanttekeningen bij de vooruitgang die zij

beschrijven. Zo ontstaat naar mijn idee een genuanceerd beeld van de situatie bij Stichting

Bollenstreek een jaar na het eerste project.

Het beeld dat ontstaat is vooral gebaseerd op gesprekken met leidinggevenden. Ik spreek vooral met

leidinggevenden, omdat de survey in belangrijke mate gaat over de aanpak en sturing van veranderingen.

Leidinggevenden spelen daar een centrale rol in, dus in die zin kan ik mijn keuze verantwoorden.

Bovendien ‘spreek’ ik medewerkers ‘uitgebreid’ als zij de vragenlijst invullen. De eerder ontstane twijfel

over de sterke gerichtheid op leidinggevenden doet mij nu overwegen of ik tijdens de beeldvorming

wel voldoende aandacht besteed aan medewerkers. Ik spreek inmiddels wel een aantal medewerkers en

iemand van de ondernemingsraad, maar moet ik niet met meer mensen spreken die kunnen aangeven

wat er op ‘de werkvloer’ leeft? Is het een idee om tijdens de oriëntatie een dag of dagdeel mee te lopen

met een aantal medewerkers? Ik overwoog eerder om ‘stage’ te lopen. Welke inzichten zou een korte

stage opleveren? Misschien is het mogelijk om in de laatste case de oriëntatie zodanig uit te breiden

dat ik kennismaak met een bredere vertegenwoordiging van de organisatie. Ik moet dan wel overwegen

of dat kan binnen deze aanpak van de survey-feedback.
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stand van zaken een jaar later
In deze paragraaf bespreek ik de resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting

Bollenstreek: de situatie een jaar later’. Achtereenvolgens bespreek ik de oordelen over de stellingen

uit de vragenlijst, de antwoorden op de open vragen en de perspectieven van verschillende

betrokkenen. Daarna interpreteer ik deze resultaten waarbij ik vooral inga op de verschillen

in vergelijking met de eerste afname. Ook schets ik kort de veranderingen in de aanpak van

het organisatie-ontwikkelingsproces en leg ik een relatie met de geboekte vooruitgang.

De introductie en afname van de tweede vragenlijst bij Stichting Bollenstreek en de terug-

koppeling van de resultaten verlopen op dezelfde manier als in het eerste project (zie § 9.6

en § 9.10). De respons is vijfenzestig procent en alle locaties zijn vertegenwoordigd, net als bij

de eerste survey. Bij leidinggevenden is de respons hoger. Alle leden van het managementteam

en vrijwel alle hoofden vullen de vragenlijst in. De aanpassing van de terminologie in de vragen-

lijst aan de situatie bij Stichting Bollenstreek is beschreven in paragraaf 9.5. In de tweede vragen-

lijst is een aantal extra stellingen opgenomen, onder meer over taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden. De resultaten van deze extra stellingen laat ik hier buiten beschouwing, omdat

het in deze paragraaf gaat om vergelijking van de resultaten van de eerste en tweede survey.

Oordelen over stellingen in de vragenlijst
De oordelen over de stellingen in de vragenlijst zijn samengevat in figuur 9.4. De figuur laat

zien hoe mensen naar de stichting en het organisatie-ontwikkelingsproces kijken. In deze figuur

staan de resultaten van beide surveys, waardoor het mogelijk is vast te stellen of er sprake is

van verschillen. Voor alle aspecten van de stichting en de invoering van de veranderingen is

weergegeven in welke mate deze erg positief, positief, negatief of erg negatief worden beoordeeld.

De figuur geeft de algemene resultaten weer, dat wil zeggen de oordelen van het manage-

mentteam, de hoofden, de begeleiders en de andere medewerkers. Later in deze paragraaf

komen verschillen in resultaten van deze groepen aan de orde.

De figuur laat zien dat alle aspecten positiever worden beoordeeld dan een jaar geleden.

De zes aspecten die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek als organisatie worden door

meer dan de helft van de mensen positief beoordeeld. Het percentage positieve oordelen is

bij vier van deze aspecten toegenomen met tien tot vijfentwintig procent. In 1998 had ruim

de helft van de mensen een helder beeld van de doelen en strategie van de stichting. Een jaar

later heeft tachtig procent dat. In 1998 vond ongeveer vijfenvijftig procent de structuur van de

stichting bureaucratisch, in 1999 vindt iets minder dan de helft dat. Het percentage positieve

oordelen over de cultuur en het leidinggeven is toegenomen van zestig naar tachtig procent.

Het percentage positieve oordelen over het werken met zorgplannen is toegenomen van vijf-

envijftig naar tachtig procent. Over het werk bij Stichting Bollenstreek was zeventig procent

positief en nu is dat tachtig procent. De beoordeling van de onderlinge verhoudingen is vrijwel

gelijk gebleven, ongeveer vijfenvijftig procent oordeelt positief over dat aspect.

In 1998 werden alle acht aspecten die betrekking hebben op de aanpak van het ontwikkelings-

proces bij Stichting Bollenstreek door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld

In 1999 zijn er nog twee aspecten waarover meer dan de helft van de mensen negatief oordeelt.

Niettemin is bij deze aspecten het percentage negatieve oordelen afgenomen. Bij de andere

320

9.9



zes aspecten zorgt een afname van het aantal negatieve oordelen van tien tot vijfentwintig

procent ervoor dat nu meer dan de helft van de mensen positief oordeelt over die aspecten.

In 1998 had zestig procent van de mensen geen duidelijk beeld van de doelen en aanpak van

het organisatie-ontwikkelingsproces. Een jaar later heeft vijfenvijftig procent daar wel een

duidelijk beeld van. In 1998 bekritiseerde ruim de helft van de mensen de invoering van de zorg-

planmethodiek, in 1999 oordeelt meer dan vijfenvijftig procent van de mensen daar positief over.

In 1998 gaf tachtig procent aan dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen binnen en

tussen teams, een jaar later vindt zeventig procent dat. Het percentage negatieve oordelen over

het tijdsverloop neemt af van bijna vijfentachtig procent tot zeventig procent. Bijna zestig procent

van de mensen was in 1998 negatief over de informatievoorziening. Een jaar later oordeelt

vijfenvijftig procent daar positief over. In 1998 gaf vijfenzestig procent aan niet tevreden te zijn

over het creëren van betrokkenheid, in 1999 is iets meer dan de helft van de mensen daar wel

tevreden over. De kritiek die zeventig procent in 1998 had op de rol van het managementteam

is afgenomen, een jaar later oordeelt ruim de helft van de mensen positief over het management-

team. Ruim de helft van de mensen was in 1998 negatief over de rol van de hoofden. In 1999 is

meer dan vijfenvijftig procent positief over de rol van de hoofden. De beoordeling van de twee
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Figuur 9.4  Oordelen over aspecten van Stichting Bollenstreek en het organisatie-ontwikkelingsproces

in 1998 en 1999

N.B. Voor elk aspect geeft de bovenste balk de situatie in 1998 weer en de onderste balk de situatie

in 1999. De grijstinten geven de  erg negatieve, negatieve, positieve en erg positieve oordelen weer. 



aspecten die weergeven hoe mensen het organisatie-ontwikkelingsproces beleven blijft vrijwel

gelijk. Ruim driekwart van de mensen stond en staat positief ten opzichte van de uitkomst

van de veranderingen. In 1998 steunde eveneens driekwart van de mensen het ontwikkelings-

proces en wilde zich ervoor inzetten. Een jaar later is dat tachtig procent.

Antwoorden op de open vragen
In de vragenlijst ‘Veranderen bij Stichting Bollenstreek: de situatie een jaar later’ worden drie

open vragen gesteld. De eerste vraag is ‘Wat maakt het volgens u moeilijk om de veranderingen bij

Stichting Bollenstreek te realiseren?’ Deze vraag is hetzelfde als in de eerste vragenlijst. In totaal

noemen mensen 271 belemmeringen bij de invoering van veranderingen. De tweede vraag is

‘Wat gaat volgens u goed bij het invoeren van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek?’

Deze aanpassing van de vraag naar succesvoorwaarden is bedoeld om verbeteringen en successen

in kaart te brengen. De antwoorden zijn te zien als factoren die het ontwikkelingsproces bevorderen.

In totaal noemen mensen 192 bevorderende factoren. De derde vraag is ‘Wat heeft u in het

afgelopen jaar bijgedragen aan het realiseren van de veranderingen?’ Met deze vraag wordt in

beeld gebracht hoe mensen hun eigen inbreng in het ontwikkelingsproces zien. In totaal noe-

men mensen 233 manieren waarop zij het afgelopen jaar invulling hebben geven aan de ver-

anderingen. De antwoorden op de open vragen zijn gecategoriseerd. Tabel 9.8, 9.9 en 9.10
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% van de 
Belemmerende factor Voorbeelden antwoorden

Aanpak en inhoud van Er wordt teveel aan plannen gewerkt zonder dat wordt nagedacht over inbedding in de praktijk 23%
de veranderingen Verschillen tussen de locaties vragen om een specifieke aanpak, maar de methode is overal gelijk

Er is geen samenhangende visie, verschillende acties lijken elkaar tegen te spreken

Hoge tempo Tijdgebrek bij alle disciplines, iedere week of maand komt er ongemerkt weer een taak bij 18%
Weinig tijd en hoge eisen
Energie en aandacht voor veranderingen is veel gevraagd voor mensen met een druk programma

Slechte communicatie Moeizaam lopende informatie- en communicatietrajecten 11%
en informatie Medewerkers worden vaak te laat en onvoldoende geïnformeerd over veranderingen

Veranderingen binnen semimurale gedeelte worden onvoldoende bekendgemaakt binnen muraal

Gebrek aan eenheid Mensen richten zich erg op hun eigen voorziening en niet op Stichting Bollenstreek als geheel 11%
en motivatie Nog onvoldoende samenwerking tussen de verschillende disciplines

De motivatie op te brengen om weer te gaan veranderen

Personele situatie Minimale personeelsbezetting maakt dat je weinig tijd hebt voor zorgplannen en extra dingen 10%
Te weinig vakbekwame mensen
Moeilijk om (goede) begeleiders te vinden

Hang naar vroeger Mensen willen graag alles bij het oude houden, voor hen staat vraaggericht werken ver weg 10%
Combinatie van oude leiderschapsstijl en starre houding van sommige begeleiders
Sommige mensen zijn bang hun functie en verworven rechten te verliezen

Rol leidinggevenden Managementteam en hoofden weten niet wat er op de werkvloer speelt 10%
Hoofden zijn nog onvoldoende de verbindende schakel tussen managementteam en werkvloer
Er wordt teveel van bovenaf gestuurd, de werkvloer heeft de opdrachten uit te voeren

Tabel 9.8  Belemmerende factoren bij het realiseren van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek



geven de categorieën weer met telkens drie typerende voorbeelden. Ook staat aangegeven

hoeveel procent van de antwoorden op de open vragen is ingedeeld in de verschillende catego-

rieën. De restcategorieën met minder dan tien procent van de antwoorden staan niet vermeld.

Tabel 9.8 laat zien dat de meeste belemmeringen die mensen noemen kunnen worden

ingedeeld in dezelfde categorieën als in tabel 9.2. De percentages van de antwoorden die in een

categorie zijn ingedeeld verschillen, maar deze verschillen zijn betrekkelijk klein. De formulering

van de antwoorden verschilt, maar de strekking is in belangrijke mate vergelijkbaar. Het lijkt

mij dat de tabel geen verder toelichting behoeft, behalve voor de nieuwe categorie ‘gebrek aan

eenheid en motivatie’. In deze categorie zijn antwoorden ingedeeld die gaan over de verschillen in

cultuur en werkwijze binnen de stichting, over sterke gerichtheid van personen of teams op

hun eigen situatie en over onvoldoende gezamenlijk werken aan het ontwikkelingsproces. Ook

zijn antwoorden ingedeeld die gaan over gebrek aan motivatie of inzet voor de veranderingen.

De categorie ‘onvoldoende aandacht voor medewerkers’ uit tabel 9.2 keert niet terug in deze tabel.

Tabel 9.9 laat zien dat ruim dertig procent van de antwoorden op de vraag wat er goed

gaat bij de invoering van veranderingen te maken heeft met het in de praktijk brengen van

vraaggericht werken. In veel antwoorden wordt aangegeven dat het steeds beter mogelijk

wordt om aan de wensen van individuele cliënten te voldoen. De stap daarvoor, het in kaart

brengen van individuele wensen, noemen mensen eveneens. Bij goede zorg verlenen gaat het

om antwoorden die te maken hebben met de zorgplannen. Daarbij geven mensen aan dat het

werken met zorgplannen goed gaat en dat de kwaliteit van de plannen toeneemt. Ook zijn bij

deze categorie antwoorden ingedeeld die gaan over andere bejegening van cliënten, betere

inspraak van cliënten en het beter betrekken van de familie en verwanten.
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% van de 
Bevorderende factor Voorbeelden antwoorden

Meer aandacht voor Stichting Bollenstreek wordt een echte cliëntgerichte instelling 32%
cliënten, goede zorg Er wordt meer en beter naar individuele wensen van individuele personen geluisterd

Informatie over cliënten is veel beter opgeschreven en terug te vinden

Betere communicatie Betere communicatie tussen groepen en het management 28%
en overleg Het overleg tussen hoofd, coachend begeleiders en medewerkers

Er zijn discussies mogelijk, open houding van leidinggevenden

Inzet voor veranderingen, De inzet van de meeste mensen bij het aanpakken van veranderingen 17%
betrokkenheid Betrokkenheid en gemeenschappelijkheid nemen toe doordat veranderingen concreet worden

Iedereen binnen de voorziening staat achter de veranderingen

Beter leidinggeven Management (vooral middenkader) wordt steeds krachtiger, durft meer positie in te nemen 10%
De bereidheid van het managementteam om alle disciplines te betrekken en te luisteren
Goede begeleiding bij de ontwikkeling van teams en nieuwe mensen

Verbetering van het werk Het werk wordt interessanter 10%
Medewerkers zien voordelen van professioneler werken, hun beroep wordt duidelijk
Er is meer aandacht voor loopbaanbegeleiding en ontwikkeling

Tabel 9.9  Bevorderende factoren bij de invoering van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek



Bijna dertig procent van de antwoorden gaat over betere communicatie en overleg. Bij

betere communicatie noemen mensen betere communicatie tussen de hoofden en de mede-

werkers, tussen het managementteam en de medewerkers, beter naar elkaar luisteren en betere

informatie over wat zich binnen Stichting Bollenstreek afspeelt. De antwoorden die over het

overleg binnen de stichting gaan zijn positief over de frequentie van het overleg en over de

kwaliteit van het overleg. Ook noemen mensen dat er meer en beter wordt geluisterd naar de

werkvloer. Ten slotte zijn bij deze categorie antwoorden ingedeeld die gaan over meer dui-

delijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Ruim vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘inzet voor veranderingen

en betrokkenheid’. Bij inzet noemen mensen de inzet van personen of de inzet van iedereen

voor het organisatie-ontwikkelingsproces. Antwoorden die gaan over betrokkenheid, grotere

betrokkenheid en enthousiasme voor de veranderingen zijn ook bij deze categorie ingedeeld.

Tien procent van de antwoorden gaat over beter leidinggeven. In deze categorie zijn ant-

woorden ingedeeld die expliciet over het managementteam en de hoofden gaan. Mensen

geven aan dat het management kwalitatief is verbeterd, dat het managementteam en de hoofden

meer aandacht hebben voor medewerkers, dat leidinggevenden energie steken in het creëren

van betrokkenheid en dat het vertrouwen in het management toeneemt.

Tien procent van de antwoorden gaat over verbetering van het werk. De antwoorden in

deze categorie gaan over interessanter werk, professioneler werken, aandacht voor ontwikkeling

en begeleiding van medewerkers, meer teamwerk en betere samenwerking.

Tabel 9.10 laat zien dat bijna dertig procent van de antwoorden op de vraag naar de eigen

bijdrage van mensen gaat over het in de praktijk brengen van vraaggericht werken. In veel

van de antwoorden komt het werken met zorgplannen voor of geven mensen aan dat zij zich

richten op wensen en mogelijkheden van de cliënten. Ook zijn bij deze categorie antwoorden
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% van de 
Eigen bijdrage Voorbeelden antwoorden

Vraaggericht werken in Werken met de herziene zorgplanmethode 28%
de praktijk brengen Proberen om de dagelijkse zorg aan bewoners te bieden volgens de zorgplannen

Ik heb een aantal initiatieven genomen om cliënten in de wijk te laten wonen

Ideeën leveren, kritisch Nadenken over wat je zelf met de veranderingen kunt doen 26%
meedenken, scholing Proberen mee te gaan en mee te denken met de veranderingen

Collega’s bewust maken van hun manier van omgaan met cliënten en met elkaar

Deelname aan commissie, Deelname aan de commissie gezinsvervangende tehuizen en nieuwe woonvormen 19%
werkgroep of project Hard meegewerkt aan de opzet van een nieuwe indeling van cliënten- en activiteitengroepen

Deelname aan het project ‘respectvolle bejegening’

Voorwaarden scheppen, Faciliteren en mensen helpen de veranderingen te ondersteunen 14%
ondersteunen Probeer doelen zoveel mogelijk te vertalen naar de werkvloer

Collega’s voordelen laten ervaren door coaching

Enthousiasme creëren Constant positieve veranderingen bij collega’s onder de aandacht brengen 12%
Ik ben groot voorstander van de veranderingen en draag dat uit
Het belang van de veranderingen uitleggen om medewerkers te motiveren en enthousiast te maken

Tabel 9.10  Eigen bijdrage aan de realisatie van de veranderingen bij Stichting Bollenstreek



ingedeeld die gaan over het uitvoeren van (eigen) initiatieven gericht op het bieden van vraag-

gerichte zorg. Verder geeft een aantal mensen in meer algemene zin aan zich te hebben ingezet

voor het realiseren van veranderingen.

Ruim een kwart van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘ideeën leveren en kritisch

meedenken’. Veel van deze antwoorden gaan over het uitwisselen van ideeën en gedachten

over de veranderingen. Soms wordt specifiek genoemd dat een bijdrage is geleverd aan het

werkplan voor 1999. Ook geven mensen aan dat zij eerst dingen hebben uitgeprobeerd en zich

pas daarna een oordeel hebben gevormd of dat zij zich hebben opengesteld voor de veranderingen.

Bij kritisch meedenken gaat het om meedenken over het werk, over het beleid van de stichting,

over de eigen functie en die van anderen. Ten slotte zijn bij deze categorie antwoorden ingedeeld

die gaan over scholing en ontwikkeling in het kader van de veranderingen, zoals het afronden

van een opleiding, het lezen van alle relevante (beleids)stukken en het volgen van een cursus.

Bijna twintig procent van de antwoorden gaat over de deelname aan een commissie, werk-

groep of project in het afgelopen jaar. Met deze deelname is een bijdrage geleverd aan diverse

activiteiten die in het kader van het ontwikkelingsproces lopen. Meestal gaat het dan om het

uitwerken van een concrete opdracht, bijvoorbeeld het vormgeven van de informatie-uitwisseling

tussen de dagcentra.

Bijna vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘voorwaarden creëren

en ondersteunen’. De meeste van deze antwoorden zijn afkomstig van hoofden en coachend

begeleiders die onder meer aangeven dat zij de veranderingen concretiseren voor medewerkers,

gesprekken voeren, werken aan teambuilding en de grote lijn zichtbaar maken.

Ten slotte gaat ruim tien procent van de antwoorden over het creëren van enthousiasme

voor de veranderingen. Zowel leidinggevenden als medewerkers geven aan dat zij proberen

om te laten zien waarom de veranderingen goed zijn, dat zij mensen proberen te motiveren

en te stimuleren, en dat zij hun betrokkenheid en inzet proberen over te dragen op anderen.

Perspectieven van managementteam, hoofden en begeleiders
In paragraaf 9.5 beschrijf ik dat het managementteam de strategische rol vervult in het organisatie-

ontwikkelingsproces, dat de hoofden de veranderingen invoeren en dat de medewerkers vooral

de rol van ontvangers vervullen. Die rolverdeling is in de periode van een jaar grotendeels

gelijk gebleven. Wel wijzigt de invulling van de rollen, met name bij de hoofden en de mede-

werkers. De positie van de hoofden in het ontwikkelingsproces is sterker geworden, doordat

de vacatures zijn vervult en door aandacht voor de ontwikkeling van het leidinggeven.

In vergelijking met een jaar geleden leveren de hoofden een duidelijkere bijdrage aan de uit-

voering van de algemene werkplannen. Bovendien hebben zij samen met hun teams eigen

werkplannen gemaakt, om zo op lokaal niveau aan verbeteringen te werken. Ook medewerkers

leveren een andere bijdrage dan een jaar geleden. Hun inbreng in het ontwikkelingsproces

krijgt voor een deel vorm in de lokale werkplannen. Mijns inziens is de meest duidelijke 

verandering in de rol van medewerkers dat zij steeds meer samen met de hoofden bepalen

hoe veranderingen op lokaal niveau vorm krijgen.

Tabel 9.11 bevat de scores van het managementteam, de hoofden en de medewerkers.

Per aspect uit de vragenlijst zijn de positieve scores uit 1998 en 1999 vermeld. Dat maakt

voor elke groep zichtbaar of deze positiever oordeelt over de onderwerpen dan een jaar geleden.
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Ik bespreek alleen de resultaten voor de groepen, resultaten van individuele respondenten

worden niet vergeleken.

De twee laatste kolommen van de tabel laten zien dat de verschillen in de oordelen van de

drie groepen kleiner zijn geworden. In 1998 varieerden de grootste verschillen op de aspecten

van vijfentwintig tot vijfentachtig procent. In 1999 variëren de grootste verschillen van vijf

tot vijftig procent. Bij vijftien van de zestien aspecten is er sprake van een afname die varieert

van vijf procent tot zeventig procent. In 1998 is het grootste verschil tussen het management-

team, de hoofden en de medewerkers gemiddeld vijfenvijftig procent. Een jaar later is dat

gemiddelde afgenomen tot dertig procent.

In 1998 oordeelden de hoofden het meest positief over Stichting Bollenstreek als organisatie

en het managementteam het meest positief over het organisatie-ontwikkelingsproces. De

medewerkers oordeelden het minst positief over de organisatie en negatief over het ontwikkelings-

proces. In 1999 zijn de oordelen van het managementteam en de hoofden grotendeels vergelijk-

baar. De leidinggevenden oordelen erg positief over de organisatie en positief tot erg positief

over het ontwikkelingsproces. Medewerkers zijn positiever over de organisatie gaan denken

en hun overwegend negatieve beoordeling van het ontwikkelingsproces is veranderd in een

overwegend positieve beoordeling.
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Management- Hoofden Medewerkers Grootste verschil
team

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Organisatie

Doelen en strategie 65% 100% 100% 90% 50% 80% 50% 20%

Structuur 100% 100% 85% 90% 45% 50% 55% 50%

Cultuur en leidinggeven 35% 100% 100% 100% 60% 75% 65% 25%

Zorgplannen 35% 80% 100% 100% 55% 80% 65% 20%

Werk 100% 100% 100% 90% 70% 80% 30% 20%

Verhoudingen 65% 80% 85% 75% 55% 55% 30% 25%

Ontwikkelproces

Doelen en aanpak 65% 80% 85% 90% 40% 55% 45% 35%

Zorgplannen 100% 60% 65% 65% 45% 55% 55% 10%

Spanningen 100% 60% 15% 65% 20% 30% 80% 35%

Tijdsverloop 65% 60% 0% 65% 15% 30% 65% 35%

Informatievoorziening 100% 100% 85% 65% 40% 55% 60% 45%

Creëren betrokkenheid 100% 100% 50% 65% 30% 50% 70% 50%

Rol managementteam 100% 100% 85% 75% 25% 50% 75% 50%

Rol hoofden 0% 60% 85% 65% 45% 55% 85% 15%

Verwachting uitkomst 100% 100% 100% 90% 75% 75% 25% 25%

Steun en inzet 100% 100% 100% 90% 75% 80% 25% 20% 5%

Tabel 9.11  Positieve oordelen in 1998 en 1999 uitgesplitst naar managementteam, hoofden en medewerkers

N.B. Wanneer het grootste verschil 25% procent of meer bedraagt, is dat zwart gemaakt.



Nadere beschouwing van de verschillen per aspect laat voor elke groep enkele opvallende

scores zien. In 1998 was het managementteam erg negatief over de cultuur en het leidinggeven

binnen Stichting Bollenstreek, over het werken met zorgplannen en over de rol van de hoofden

in het ontwikkelingsproces. Een jaar later beoordeelt het managementteam deze aspecten erg

positief tot positief. Het enthousiasme over de invoering van de zorgplannen is bij het

managementteam verminderd. Ook vindt in 1999 een deel van het managementteam dat het

ontwikkelingsproces leidt tot spanningen binnen en tussen voorzieningen. In 1998 vond het

hele managementteam dat het ontwikkelingsproces niet tot spanningen leidde. Bij de hoofden

vindt een tegengestelde verandering plaats. In 1999 vindt tweederde van de hoofden dat het

ontwikkelingsproces niet leidt tot spanningen binnen en tussen voorzieningen, terwijl in

1998 vrijwel alle hoofden vonden dat dat wel het geval was. In 1998 oordeelde alle hoofden

negatief over het tijdsverloop van het ontwikkelingsproces, terwijl in 1999 tweederde van de

hoofden daar positief over oordeelt. Op drie aspecten zijn grote verschillen in de oordelen van

medewerkers zichtbaar. In 1998 gaf de helft van de medewerkers aan een helder beeld te hebben

van de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek. Een jaar later is dat tachtig procent.

Ook is in 1999 tachtig procent positief over het werken met zorgplannen, een jaar eerder was

dat ruim de helft. Ten slotte neemt het percentage positieve oordelen over de rol van het

managementteam in het ontwikkelingsproces toe van vijfentwintig procent naar vijftig procent.

Interpretatie van de resultaten
In dit gedeelte interpreteer ik bovengenoemde resultaten en probeer ik een samenhangend

beeld te ontwikkelen van de situatie bij Stichting Bollenstreek een jaar na de eerste survey.

Twee vragen staan centraal bij het interpreteren: wat gaat er beter dan een jaar geleden en wat

gaat er minder goed? In de beantwoording van deze twee vragen integreer ik de oordelen over

de stellingen, de antwoorden op de open vragen en de verschillen tussen het management-

team, de hoofden en de medewerkers in de beoordeling van de aspecten uit de vragenlijst.

Vervolgens schets ik de veranderingen in de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces

en leg ik een relatie met de vooruitgang die uit de resultaten blijkt.

Wat gaat beter?

Een eerste antwoord op de vraag wat er beter gaat is dat in vergelijking met een jaar geleden

op alle terreinen vooruitgang is geboekt. Mensen oordelen positiever over de organisatie en

over het ontwikkelingsproces. Bij dertien aspecten is er sprake van een duidelijk positievere

beoordeling. Bij drie aspecten is de iets positievere beoordeling te verwaarlozen. Nog maar

twee van de zestien aspecten worden door meer dan de helft van de mensen negatief beoordeeld.

De antwoorden op de open vraag over wat er goed gaat bij de invoering van de veranderingen

sluiten aan bij de vooruitgang die zichtbaar is in oordelen over de stellingen. Bovendien

geven veel mensen aan dat zij op diverse manieren een bijdrage leveren aan het realiseren van

de veranderingen. Kort gezegd is er in een periode van een jaar een flinke vooruitgang is

geboekt. Mensen zijn behoorlijk positief over de organisatie en de overwegend negatieve

beoordeling van het ontwikkelingsproces heeft plaatsgemaakt voor een overwegend positieve

beoordeling.
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Drie aspecten die betrekking hebben op Stichting Bollenstreek als organisatie worden

beduidend positiever beoordeeld dan een jaar geleden. Ten eerste zijn de doelen en strategie

van de stichting voor tachtig procent van de mensen helder. Dat betekent dat de meeste mensen

weten dat Stichting Bollenstreek de vraag van individuele cliënten centraal stelt en hen een

zo normaal mogelijk leven probeert te bieden. Ook is voor de meeste mensen duidelijk hoe

dat doel kan worden bereikt. Ten tweede is eveneens tachtig procent van de mensen positief

over het werken met de aangepaste zorgplanmethodiek en zijn de meeste antwoorden op de

open vraag naar wat er goed gaat ingedeeld in de categorie ‘meer aandacht voor cliënten,

goede zorg’. Duidelijkheid van doelen en strategie, positieve oordelen over het werken met

zorgplannen en deze antwoorden op de open vraag naar bevorderende factoren geven naar

mijn idee aan dat Stichting Bollenstreek goed op weg is om het doel van de nieuwe organisatie

in de praktijk vorm te geven. Ten derde worden de cultuur en het leidinggeven beduidend

positiever beoordeeld. Ook over dit aspect is tachtig procent van de mensen positief.

De bevorderende factor ‘beter leidinggeven’ sluit hierbij aan. Mensen geven bijvoorbeeld aan

dat de leidinggevenden meer het nemen van initiatief aanmoedigen en dat zij meer aandacht

besteden aan teamontwikkeling. De verbetering van het leidinggevenden heeft naar mijn idee te

maken met de nieuwe hoofden en met de aandacht die het managementteam en de hoofden

het afgelopen jaar hebben besteed aan het thema.

Over zes van de acht aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces oordeelt

meer dan de helft van de mensen in 1999 positief, terwijl een jaar geleden meer dan de helft

van de mensen negatief oordeelde over alle acht aspecten. Over spanningen en tijdsverloop

wordt in 1999 duidelijk minder negatief geoordeeld dan in 1998. Bij de andere aspecten is

sprake van een omslag van overwegend negatieve oordelen naar overwegend positieve.

Een opvallend verschil is dat in 1999 bijna vijfenvijftig procent positief oordeelt over het

managementteam, terwijl een jaar daarvoor zeventig procent kritiek had op de rol van het

team. Een meerderheid van de mensen vindt nu dat de leden van het managementteam actief

zijn betrokken bij het ontwikkelingsproces, dat zij het proces beter sturen en begeleiden, en

dat zij beter over de veranderingen communiceren. Mijns inziens hangt het positievere oordeel

over het creëren van betrokkenheid hier voor een deel mee samen. Het managementteam

heeft het afgelopen jaar in de aanpak van veranderingen de bijdrage van medewerkers een

belangrijke plaats gegeven. Ook de hoofden hebben veel aandacht besteed aan het creëren

van betrokkenheid, net als aan het verbeteren van de communicatie over de veranderingen.

Antwoorden op de open vraag naar wat er goed gaat ondersteunen dat beeld. Mensen geven

aan dat zowel het managementteam als de hoofden beter communiceren en dat de informatie over

het ontwikkelingsproces duidelijker is. De vooruitgang die zichtbaar is in de beoordeling

van het ontwikkelingsproces is volgens mij een gevolg van de energie die het afgelopen jaar

is gestoken in het verbeteren van de aanpak van dat proces. Naast de positievere oordelen

over de stellingen in de vragenlijst is een zichtbaar gevolg in de organisatie dat veel mensen

een bijdrage leveren aan de realisatie van verandering.

De open vraag over wat mensen het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het realiseren

van de veranderingen levert veel antwoorden die gaan over het in de praktijk brengen van

vraaggericht werken. De overige antwoorden laten zien dat mensen zich ook op andere

manieren inzetten voor het ontwikkelingsproces. Ideeën leveren, kritisch meedenken, scholing,
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deelname aan een werkgroep of project, voorwaarden scheppen, veranderingen ondersteunen

en enthousiasme creëren dragen allemaal indirect bij aan het professionaliseren van de zorg

en de organisatie. Wanneer ik die eigen bijdragen samenneem met genoemde bevorderende

factoren als betere communicatie, inzet voor de veranderingen, meer betrokkenheid en beter

leidinggeven ondersteunt dat het beeld dat er hard wordt gewerkt om met alle betrokkenen

invulling te geven aan het ontwikkelingsproces. Het lijkt erop dat verbreding van het 

ontwikkelingsproces steeds meer plaatsvindt. Werken aan verbetering is niet meer alleen iets

waar het managementteam zich mee bezighoudt, ook de hoofden en de medewerkers denken

mee en brengen veranderingen in de praktijk. Die gedachte wordt ondersteund door de afname

van de verschillen in de oordelen van betrokkenen.

De uitsplitsing van de oordelen van het managementteam, de hoofden en de medewerkers

laat zien dat de verschillen tussen deze groepen beduidend kleiner zijn geworden dan in 1998.

De positieve oordelen over Stichting Bollenstreek als organisatie zijn in 1999 grotendeels

vergelijkbaar. Het managementteam en de hoofden zijn positiever over de stichting, maar

gemiddeld is het grootste verschil tussen de groepen niet meer vijftig procent, maar vijfentwintig

procent. Ook zijn de verschillen in de beoordeling van de aspecten het ontwikkelingsproces

minder groot. Gemiddeld was voor die aspecten het grootste verschil in 1998 vijfenzestig

procent, in 1999 is dat vijfendertig procent. De afname van de verschillen betekent naar mijn

idee dat het managementteam, de hoofden en de medewerkers een meer gezamenlijke kijk

hebben gekregen op de organisatie en het ontwikkelingsproces. Die gezamenlijke kijk is mijns

inziens in belangrijke mate een gevolg van het meer gezamenlijk werken aan professionalisering

van de zorg en de organisatie.

Opvallend is onder meer de grotere overeenstemming over cultuur en leidinggeven, en

over de rol van de hoofden in het ontwikkelingsproces. De meningen over deze aspecten liepen

in 1998 sterk uiteen en zijn in 1999 grotendeels vergelijkbaar. Dat is met name het gevolg van

een verandering in het oordeel van het managementteam dat nu positief is over de nieuwe

hoofden en de ontwikkeling die leidinggevenden het afgelopen jaar doormaakten. Een andere

opvallende verandering in het oordeel van het managementteam is dat de meeste leden van

het team in 1999 positief zijn over het werken met zorgplannen. Inmiddels wordt overal bij

Stichting Bollenstreek met de aangepaste zorgplanmethodiek gewerkt en daarover is het

managementteam tevreden. Twee opvallende scores van de hoofden zijn dat zij minder negatief

zijn over de spanningen binnen en tussen teams, en dat hun unanieme kritiek op tijdsverloop

is veranderd in een overwegend positief oordeel. Het positieve oordeel over het tijdsverloop kan

betekenen dat de hoofden inmiddels meer rust ervaren en overzicht hebben over de verschillende

plannen en activiteiten. De opvallende verschillen voor medewerkers zijn dat zij veel positiever

oordelen over de doelen en strategie van Stichting Bollenstreek, over de cultuur en het leiding-

geven, over het werken met zorgplannen, over de rol van het managementteam in het 

ontwikkelingsproces en over het creëren van betrokkenheid, zoals hierboven is toegelicht.

Ondanks de afname van de verschillen blijft het volgens mij belangrijk om aandacht aan een

aantal van deze verschillen te besteden. Het managementteam is onder meer unaniem positief

over informatievoorziening, terwijl iets minder dan de helft van de medewerkers daar negatief

over oordeelt. Het lijkt mij zinvol om de achtergrond van dat verschil te onderzoeken en om

te overwegen of verdere verbetering van de informatievoorziening mogelijk is.
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Wat is nog lastig?

Het antwoord op de vraag wat er minder goed gaat een jaar na het eerste project is kort 

en duidelijk: niets. Geen van de aspecten die betrekking hebben op de organisatie of het 

ontwikkelingsproces wordt negatiever beoordeeld, er worden minder belemmeringen genoemd

bij de open vraag daarover en de verschillen tussen de groepen zijn kleiner geworden. Dat wil

niet zeggen dat er geen dingen beter kunnen.

Een lastig thema blijft het tijdsverloop van het ontwikkelingsproces. Dit aspect wordt in

1999 minder negatief beoordeeld dan in 1998, maar nog steeds vindt zeventig procent dat

het tempo van de veranderingen te hoog ligt. Ook bij de open vragen over belemmeringen

noemen veel mensen het hoge tempo van de veranderingen. Medewerkers geven aan dat er

teveel verandert in te korte tijd, terwijl leidinggevenden dat niet (meer) vinden. Mijns

inziens is het verstandig om na te gaan waarom deze groepen verschillend denken over de

hoeveelheid en het tempo van de veranderingen. Ik denk dat dat zicht biedt op verbeterings-

mogelijkheden. Het kan ook zijn dat de combinatie van een hoge werkdruk en het leveren

van een bijdrage aan het ontwikkelingsproces blijven zorgen voor een negatief oordeel over

het tijdsverloop. Ook over spanningen oordeelt tweederde van de leidinggevenden positief

en zeventig procent van de medewerkers negatief. Een eerste stap in de nadere verkenning

van de achtergronden daarvan kan zijn om met medewerkers te bespreken om wat voor soort

spanningen het gaat en waardoor deze worden veroorzaakt.

Aandacht houden voor verbreding van het ontwikkelingsproces en voor de rol van leiding-

gevenden zijn twee punten die aandacht blijven vragen. Professionele zorgverlening vraagt

een bijdrage van iedereen die bij de stichting werkt, net als het blijven verbeteren van de

organisatie. Het vergroten van de bijdrage van medewerkers aan de ontwikkeling van de

organisatie betekent onder meer dat er voldoende tijd moet zijn voor het schrijven over cliënten

of het samen met de hoofden maken en uitvoeren van een eigen werkplan. Het scheppen van

voorwaarden voor de bijdrage van medewerkers en goede begeleiding van het gezamenlijk

werken aan het ontwikkelingsproces helpen het percentage negatieve oordelen over de doelen

en aanpak van de veranderingen, de informatievoorziening en het creëren van draagvlak

verder te verminderen. Ook verwacht ik dat een verdere toename van de gezamenlijke

inspanningen van het managementteam, de hoofden én de medewerkers leidt tot meer over-

eenstemming tussen deze groepen in hun oordelen over de organisatie en het ontwikkelings-

proces. Naast aandacht voor verdere verbreding is het ook belangrijk aandacht te houden

voor de rol van het managementteam en de hoofden in het ontwikkelingsproces. Het gaat

dan om onderwerpen als sturing en begeleiding van veranderingen, het betrekken van

medewerkers, communicatie over veranderingen en het vertalen van plannen naar de dagelijkse

praktijk. Verdere versterking van het leidinggeven aan verandering sluit aan bij het streven

om een sterke organisatie neer te zetten die in staat is mee te gaan met de ontwikkelingen in

de zorgsector.

Veranderingen in de aanpak en de verbeterde situatie

De aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek karakteriseer ik

in paragraaf 9.5 als overwegend ontwerpmatig. Een jaar later is de aanpak niet fundamenteel

veranderd, maar wel zie ik een duidelijke verschuiving in de richting van de ontwikkel-
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benadering. Die verschuiving heeft betrekking op de visie op organisaties, de methode en

werkwijze, de besturing, de vormgeving van de verandering en participatie. In 1998 werden deze

kenmerken ingevuld volgens de ontwerpbenadering. In 1999 is er voor deze vijf kenmerken

sprake van een ‘gemengde’ invulling.

Net als in 1998 ziet het managementteam in 1999 Stichting Bollenstreek als een bron 

van tekortkomingen. In de werkplannen zijn deze tekortkomingen geïdentificeerd en net 

als voorgaande jaren wordt hard gewerkt aan verdere verbetering van de organisatie en 

professionalisering van de zorg. Echter, de kennis, het inzicht en de ervaring van medewerkers

zijn inmiddels een essentieel element geworden in het ontwikkelingsproces van de stichting.

Steeds meer wordt samen met de medewerkers nagedacht over de veranderingen en vormgegeven

aan de concrete invulling ervan in de dagelijkse praktijk. De methode en werkwijze zijn ook in

1999 standaard en algemeen. De werkplannen en zorgplannen zijn de centrale instrumenten

voor het realiseren van de veranderingen. Binnen de hele stichting wordt planmatig gewerkt.

Tegelijk komt de lokale invulling en concretisering van de plannen steeds meer op gang en die

zijn deels afhankelijk van de situatie. Op de locaties spelen verschillende vraagstukken, vaak

horend bij specifieke groepen cliënten. Die vragen om een eigen oplossing. Ook wordt steeds vaker

een speciale commissie of projectgroep gevormd om specifieke vragen en problemen op te lossen.

De besturing van het ontwikkelingsproces is vooral in handen van de leden van het

managementteam, maar zij werken steeds meer samen met anderen. Hoofden, maar ook

medewerkers nemen initiatieven om op lokaal niveau verbeteringen te realiseren.

Coördinatie van lokale activiteiten, maar ook van activiteiten van commissies en werkgroepen

gebeurt vaak door anderen dan leden van het managementteam. De vormgeving van de 

veranderingen wordt steeds meer een gezamenlijke activiteit, zeker als het gaat om concrete

invulling van de zorgplannen en de werkplannen op de locaties. Commissies en projectgroepen

die bezig zijn met het maken en uitwerken van plannen bestaan meestal uit zowel leiding-

gevenden als medewerkers.

Medewerkers participeren steeds meer in het ontwikkelingsproces. Het managementteam

heeft net als in 1998 een centrale rol, maar deelt deze inmiddels met de hoofden. De hoofden

geven invulling aan hun eigen taken en verantwoordelijkheden en werken samen met hun

teams aan lokale verbetering en realisatie van de veranderingen. Ook hebben de commissies en

projectgroepen eigen opdrachten en zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Het

bespreken van de resultaten van de eerste vragenlijst in de teams, het maken van eigen werk-

plannen en het deelnemen van medewerkers aan commissies en projectgroepen zijn voor-

beelden van participatie en het meer gezamenlijk werken aan het organisatie-ontwikkelingsproces.

Door de verschuiving in de richting van de ontwikkelbenadering kom ik tot een andere

karakterisering van de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces bij Stichting

Bollenstreek. Voor vijf van de tien kenmerken die ik karakteriseerde als behorend bij een

ontwerpbenadering (zie tabel 9.5) neem ik nu een tussenpositie in. In totaal karakteriseer ik

drie kenmerken als ingevuld volgens de ontwerpbenadering, één volgens de ontwikkel-

benadering en voor zes kom ik uit op een tussenpositie. De overwegend ontwerpmatige aanpak

van het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek is mijns inziens veranderd in een aanpak

die ongeveer in gelijke mate kenmerken bevat van de ontwerpbenadering en de ontwikkel-

benadering. Deze verschuiving gaat gepaard met een verandering van de effectiviteit van het
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ontwikkelingsproces. In 1998 oordeelde 35% positief over de aspecten uit de vragenlijst die

betrekking hebben op de aanpak van het ontwikkelingsproces bij Stichting Bollenstreek.

In 1999 is de verdeling van positieve en negatieve oordelen ongeveer gelijk. Dan oordeelt 2%

erg positief over het ontwikkelingsproces, 46% positief, 46% negatief en 6% erg negatief.

De toename van de proceseffectiviteit is naar mijn idee het gevolg van een complex van

factoren. In algemene zin kan de vooruitgang worden toegeschreven aan de inspanningen die

het managementteam, de hoofden en de medewerkers gezamenlijk het afgelopen jaar hebben

geleverd. Er is veel energie gestoken in verbetering van het management, van de communicatie,

van het planmatig werken aan de zorg en de organisatie, en van het meer samen werken aan de

organisatie-ontwikkeling. De uitkomsten van de vragenlijst laten zien dat op al deze terreinen

verbetering is gerealiseerd. Naar mijn idee betekent dat dat de investering zich terugverdient.

Ook heeft de survey-feedback een bijdrage geleverd aan de verbeteringen, maar in welke

mate is niet vast te stellen. Wel denk ik dat de wijze van terugkoppeling van de resultaten van de

eerste survey en de manier waarop aan verbeteringen is gewerkt te zien zijn als voorbeelden

van de verschuiving in de richting van de ontwikkelbenadering. Een belangrijk kenmerk van

een ontwikkelaanpak is dat mensen gezamenlijk aan verandering werken. De resultaten van

de tweede survey-feedback suggereren dat het meer gezamenlijk werken aan het ontwikkelings-

proces bij Stichting Bollenstreek heeft geleid tot een verhoging van de proceseffectiviteit.

aanpak van de tweede survey-feedback en 
afronding van de samenwerking
De tweede survey-feedback is op dezelfde wijze aangepakt als de eerste. In 1998 werden de

vijf stappen allemaal ingevuld. Verschillende betrokkenen gaven aan tevreden te zijn over de

manier van werken met de vragenlijst. Zelf was ik ook tevreden over invulling van de stappen

bij Stichting Bollenstreek. Daarom wordt besloten om in 1999 dezelfde aanpak te volgen (zie

§ 9.6 en § 9.7). De invulling van de vijf stappen is in 1999 grotendeels vergelijkbaar en wordt

hier niet nader toegelicht. Wel bespreek ik vier verschillen ten opzichte van de eerste survey-

feedback.

Ten eerste wordt voor de survey-feedback in 1999 een derde doel geformuleerd. Doordat

er voor de tweede keer op dezelfde manier met de vragenlijst wordt gewerkt, is het mogelijk

om de resultaten te vergelijken. Aangezien mensen aangeven dat het beter gaat wordt het

nieuwe doel ‘vaststellen op welke punten verbetering is geboekt ten opzichte van een jaar

geleden’. Het is verleidelijk om alle aandacht te richten op de verschillen ten opzichte van het

eerste jaar. Daarom wordt op een aantal momenten aan de orde gesteld dat de twee andere doelen

even belangrijk zijn. De situatie in 1999 moet ook op zichzelf worden beoordeeld en vormt

waarschijnlijk aanleiding voor (verdere) verbetering. In de bespreking van het plan voor het

tweede project met het managementteam en de hoofden, tijdens de bespreking van de resultaten

met alle leidinggevenden en in de rapportage komt niet alleen de vooruitgang aan de orde,

maar ook staan wij stil bij de vraagstukken van dat moment en bij verbetermogelijkheden.

Ten tweede is een aantal extra stellingen opgenomen in de vragenlijst ‘Veranderen bij

Stichting Bollenstreek: de situatie na een jaar’ en zijn de open vragen gedeeltelijk aangepast.

Aan de leidinggevenden is gevraagd of zij stellingen aan de vragenlijst wilden toevoegen. Het
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verhelderen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is een van de thema’s

waar het afgelopen jaar veel aandacht aan is besteed. Daarom wordt een aantal stellingen

over dat thema opgenomen in de tweede vragenlijst. De resultaten daarvan zijn niet vermeld

in dit hoofdstuk, omdat vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Wel zijn die resultaten aan de 

organisatie gerapporteerd en hebben mensen aangegeven die informatie te kunnen gebruiken.

Op deze manier is met het tweede project opnieuw goede aansluiting op de situatie bij

Stichting Bollenstreek bereikt. Goede aansluiting op de situatie was eveneens de reden om de

open vragen gedeeltelijk aan te passen. De vraag naar succesvoorwaarden werd gewijzigd in

de vraag wat er goed gaat bij de invoering van de veranderingen en er is een vraag toegevoegd

naar de eigen bijdrage van mensen aan de veranderingen. Het uittypen en ordenen van

opmerkingen over wat er goed gaat en waar de inbreng van leidinggevenden en medewerkers

uit bestaat, maakt tastbaar wat de positieve omslag inhoudt die de meeste mensen ervaren.

Ten derde wordt de terugkoppeling naar de teams anders voorbereid. In 1998 werd een

voorbereidingsgroep gevormd die een viertal vragen formuleerde om structuur aan te brengen

in de bespreking van de resultaten met de medewerkers. Dat werkte goed en bood de hoofden

houvast in de speciale teamvergaderingen. Bovendien konden daardoor de verslagen van de

teams gemakkelijk worden vergeleken en samengevat. Een jaar later wordt niet voor een algemene

aanpak gekozen. Op basis van de bespreking van de resultaten met de leidinggevenden in de

derde stap, de schriftelijke rapportage en de eerdere ervaringen met de methodiek gaat elk

hoofd zelf aan de slag met zijn team. De divisiemanagers spreken met hun hoofden af dat

iedereen de resultaten bespreekt en dat daar in een later stadium op wordt teruggekomen.

Vervolgens bekijkt elk hoofd met zijn eigen team(s) wat een geschikte manier is om de resultaten

van het tweede survey te bespreken.

Ten vierde wordt op een andere manier naar mogelijkheden voor verbetering gezocht.

In 1998 werd gezocht naar algemene thema’s voor verbetering waar alle leidinggevenden mee

aan de slag zijn gegaan. In 1999 is de algemene situatie duidelijk verbeterd. Aansluitend op

de lokale invulling van de terugkoppeling, kijkt elk team dan meer naar de eigen situatie bij

het bepalen van de belangrijkste problemen en oplossingen. Een voorbeeld is dat de hoofden

van de divisie Dagbesteding zich richten op de ‘achterstand’ ten opzichte van de divisie Wonen.

Over negen stellingen oordelen medewerkers van de dagcentra negatiever dan medewerkers

van de woonvoorzieningen. Om die verschillen beter te begrijpen vragen zij om nadere analyse

van de resultaten. Na specificatie van de oordelen per dagcentrum gaan de hoofden en hun teams

bekijken wat de achtergrond is van die oordelen en hoe verbetering kan worden gerealiseerd.

Bij het ene dagcentrum ontstaan andere ideeën over oplossingen dan bij het andere. Bij de

woonvoorzieningen komen de verschillen tussen de divisies niet nadrukkelijk aan de orde en

tussen de voorzieningen onderling bestaan geen systematische verschillen.

De afronding van het tweede project vindt plaats na de schriftelijke rapportage. Daarna

gaan de hoofden zelf aan de slag met de terugkoppeling naar de teams. De hoofden zorgen

voor coördinatie van de terugkoppeling en in de vergaderingen van de divisies wordt de voort-

gang besproken. Met deze invulling van het vervolg is de tweede survey-feedback nog meer

een onderdeel geworden van het organisatie-ontwikkelingsproces dan de eerste. Ik houd

contact met de directeur en hoor van hem dat de resultaten ook zijn besproken met de Raad

van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de ondernemingsraad. In die besprekingen is
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eveneens enthousiast gereageerd op de geboekte vooruitgang en is tegelijkertijd aandacht

voor verdere verbetering gevraagd. Of die verdere verbetering met een derde survey-feedback

in kaart wordt gebracht is nog onduidelijk. De directeur heeft interesse, net als andere mensen

bij Stichting Bollenstreek. Ik heb eveneens interesse, maar ik moet voorrang geven aan het

afmaken van dit boek.

gesprek over de casebeschrijving
In november 2001 voer ik een gesprek met de directeur en het hoofd Personeel en

Organisatie. Beiden hebben de casebeschrijving met plezier gelezen en geven aan dat het

boeiend is om op die manier terug te kijken op de ontwikkeling van de stichting. De directeur

vindt het bijzonder om te lezen hoe vanaf enige afstand die ontwikkeling treffend is weer-

gegeven. Het lezen van de casebeschrijving is ook leerzaam doordat deze nu in de context van

een proefschrift is opgesteld. Dat levert aanvullende inzichten ten opzichte van de rapportage

destijds. Feitelijke onjuistheden zijn niet gevonden, maar enkele kleine aanvullingen in de

schets van de beginsituatie zijn wenselijk.

De ingezette ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren verder uitgekristalliseerd. Kijkend

naar de aanpak van veranderingen merkt de directeur op dat er veel meer aandacht is voor de

kracht van de organisatie en van de mensen in plaats van dat wordt gefocust op wat er slecht

gaat. Er is een overstap gemaakt van ontwerpen naar ontwikkelen (zijn woorden). Een lastige

vraag blijft daarbij wat wel en wat niet samen met medewerkers moet worden uitgewerkt.

Het hoofd Personeel en Organisatie bevestigt dat er meer oog is voor de energie van mede-

werkers en vult aan dat binnen de stichting ontwikkelingen meer gedifferentieerd verlopen.

Er is ruimte voor lokale verschillen. Sommige teams gaan sneller en experimenteren zelf met

veranderingen. Andere teams hebben een meer gedoseerde aanpak nodig. De tijdsdruk wordt

inmiddels heel anders beleefd, er lijkt meer rust te worden gevoeld binnen de stichting. Alle teams

werken met eigen werkplannen die zijn ingebed in stichtingsbrede kaders. Er is gezamenlijk

gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe visie die nu wordt omgezet in handelen.

Voldoende en goed personeel vinden is nog steeds lastig, wat voor de hele zorgsector geldt.

Positief op het gebied van personeel is dat aan een leerplan voor de stichting wordt gewerkt.

In dat verband maakt elke medewerker een eigen ontwikkelingsplan en kijkt de afdeling

Personeel en Organisatie met welke middelen en instrumenten dat kan worden ondersteund.

De directeur vond het verrassend om terug te kijken met als invalshoek welke veranderaanpak

is gevolgd en wat het effect daarvan was. Dat levert nieuwe inzichten en laat zien dat de veranderingen

wellicht ook op een anderen manier hadden kunnen worden ingezet. Zowel de directeur als het

hoofd Personeel en Organisatie bespreken die vraag niet in termen van ‘goed of fout’, maar als keuze-

mogelijkheden die voor- en nadelen hebben en in hun context moeten worden beschouwd.

Een belangrijke leerervaring voor de directeur is dat het grote waarde heeft om alle mensen

in een organisatie om hun mening te vragen en daarnaar te luisteren. Voor het management-

team en de leidinggevenden is dat een thema waar inmiddels blijvend aandacht aan wordt

besteed. Een derde survey-feedback vindt de directeur in dat verband een interessante optie.

Hem is opgevallen dat het stellen van vragen om de feedback te structureren erg krachtig

werkt. Daardoor zijn veel mensen op een andere manier gaan denken over de veranderingen
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binnen de stichting. Het hoofd Personeel en Organisatie begint zijn antwoord met de

opmerking dat het een open deur is om te zeggen dat het zinvol is om mensen te betrekken.

Tegelijk is een belangrijke leerervaring voor hem om te zien wat er gebeurt op het moment dat

mensen echt worden betrokken. Dat heeft hem enorm overtuigd. Grappend vertelt hij dat hem

wel wordt verweten dat hij echt gelooft in het betrekken van mensen. Tegelijk denkt hij dat die

overtuiging er waarschijnlijk voor zorgt dat het werkt. In de huidige Stichting Bollenstreek

staan niet alleen de cliënten centraal, maar ook de medewerkers. Dat is misschien sterk

gesteld, maar het schetst volgens hem wel de manier van kijken van het managementteam.

Aansluitend op ons gesprek gaan wij naar een zogenaamde ontmoetingsavond voor mede-

werkers. Dergelijke avonden zijn gestart naar aanleiding van het eerste project. Toen werd

geconstateerd dat mensen weinig binding hadden met de stichting, maar wel met hun locatie.

Sinds drie jaar wordt ongeveer elk kwartaal een avond georganiseerd waarop tussen de twintig

en dertig mensen met elkaar eten, allen afkomstig van verschillende locaties. De avonden zijn

een groot succes. Telkens is er een gast die iets vertelt waar hij enthousiast van wordt. Verder is

het vooral de bedoeling dat mensen een leuke avond hebben met collega’s die zij niet dagelijks

zien. De avond dat ik daar als gast ben, valt mij op dat de opzet van de avond zorgt voor nieuwe

contacten, uitwisseling van ideeën en dat er een prettige onderlinge sfeer heerst. De directeur

en het hoofd Personeel en Organisatie zijn niet alleen zichtbaar, maar praten met iedereen en

luisteren tegelijk.

terug naar de onderzoeksvragen
In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk sluit ik de case af door te kijken wat deze leert

over de vier onderzoeksvragen. Voor elke vraag geef ik kort de kern van de beantwoording

weer. Als uitgangspunt neem ik de situatie in 1998, wanneer de eerste survey-feedback plaats-

vindt. Vervolgens bespreek ik de vooruitgang die wordt geboekt in de periode van een jaar en

schets ik de situatie bij de stichting aan het einde van 1999.

Belemmeringen bij de invoering van de veranderingen
De resultaten van de eerste survey laten een overwegend negatief beeld zien van de situatie

bij de stichting. In 1998 oordeelde meer dan de helft van de mensen negatief over alle acht

aspecten die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces bij de stichting.

Vijf samenhangende thema’s geven de belangrijkste belemmeringen weer: mensen vinden

dat er te veel tegelijk en te snel wordt veranderd, er is onvoldoende aandacht voor het creëren

van betrokkenheid, de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces zijn onduidelijk, er is

kritiek op het handelen van het managementteam en op het handelen van de hoofden.

De sterk sturende rol van het managementteam draagt bij aan deze problemen. Een belangrijk

vraagstuk is hoe het ontwikkelingsproces kan worden verbreed naar de hele organisatie.

In 1999 is er op vrijwel al deze thema’s vooruitgang geboekt. Zes van de acht aspecten die

betrekking hebben op het ontwikkelingsproces worden nu positief beoordeeld door meer

dan de helft van de mensen en betrokkenen zijn beduidend positiever over de aspecten van de

organisatie. De belangrijkste belemmeringen die in de tweede survey worden gevonden zijn het

hoge tempo van de veranderingen en de spanningen binnen en tussen teams. Hoewel beide
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aspecten minder negatief worden beoordeeld dan in het jaar ervoor is een negatief oordeel van

zeventig procent van de betrokkenen een reden om deze belemmeringen serieus te nemen.

Tijdens het eerste project vormde het middenkader een belemmering voor het ontwikkelings-

proces. Het ontbreken van een aantal hoofden was in 1998 een probleem, omdat daardoor

verschillende teams zonder leidinggevende functioneerde. Een bijkomend probleem was dat

de hoofden die wel in functie waren er onvoldoende in slaagden om samen met hun teams aan

professionalisering van de zorg en de organisatie te werken. De kritiek op het handelen van het

managementteam en op de aanpak van het ontwikkelingsproces suggereert dat er wellicht sprake

was van een te ambitieus programma met te weinig tijd en ruimte voor de mensen die de 

veranderingen moesten realiseren. In 1999 vormen de hoofden geen belemmering meer in het

ontwikkelingsproces van de stichting. Alle vacatures voor de hoofdenfunctie zijn vervuld. Meer

dan de helft van de mensen oordeelt positief over het handelen van de hoofden in het ontwikke-

lingsproces en over het handelen van het managementteam. Kwantitatieve en kwalitatieve

versterking van de hoofdenfunctie hebben bijgedragen aan de verbeterde situatie na een jaar. In

geen van beide projecten zijn resultaten gevonden die wijzen op weerstand van de hoofden

tegen de veranderingen. De hoofden steunen de veranderingen en willen zich ervoor inzetten

De belangrijkste bevorderende factor in het veranderingsproces is de steun en inzet van de

meeste betrokkenen voor het ontwikkelen van de organisatie en voor de professionalisering

van de zorg. De steun en inzet was behoorlijk hoog in 1998 en is in 1999 licht toegenomen.

Met name de verandering van de aanpak en verbreding van het ontwikkelingsproces zorgen

ervoor dat in 1999 hoofden en medewerkers ook werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan

de realisatie van de veranderingen.

Perspectieven van belanghebbenden
In 1998 was er sprake van duidelijke verschillen in de manier waarop het managementteam,

de hoofden en de medewerkers het ontwikkelingsproces beoordelen. Het managementteam

was daar het meest positief over, de hoofden oordeelden eveneens positief en de medewerkers

overwegend negatief. Dat patroon heeft te maken met de rol en positie van de drie groepen

in het ontwikkelingsproces. De nieuwe directeur en de leden van het managementteam zijn de

strategen. Het is de bedoeling dat de hoofden zorgen voor de invoering van de veranderingen,

maar dat gebeurt nog onvoldoende. Mede daardoor houdt het managementteam een centrale

positie in het ontwikkelingsproces. Medewerkers zijn de ontvangers van de veranderingen.

Zij worden vooral geconfronteerd met plannen van het managementteam. Zelf kunnen zij

zeer beperkt bijdragen aan het ontwikkelingsproces.

Een jaar later zijn de verschillen tussen de groepen kleiner en worden de rollen anders ingevuld.

Zowel in hun visie op de organisatie als in hun mening over de aanpak van het ontwikkelings-

proces komen de drie groepen dan redelijk overeen. Dat gaat samen met minder sterk van elkaar

gescheiden rollen en een andere invulling ervan. De leden van het managementteam vervullen

in 1999 grotendeels de strategische rol, maar zij laten zich hierbij meer leiden door de mening van

anderen in de organisatie. De invoering van de veranderingen is meer een taak van de hoofden

die samen met medewerkers zorgen voor realisatie van veranderingen op lokaal niveau. Medewerkers

zijn niet meer alleen ontvangers, zij denken inmiddels ook mee over invoeringsvragen en soms

over strategie wanneer zij deelnemen aan een commissie of projectgroep met een bepaalde opdracht.
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Het bespreken van de perspectieven van het managementteam, de hoofden en de mede-

werkers is onderdeel van de survey-feedback. In 1998 worden de resultaten van de survey

besproken met het managementteam en de hoofden. Vervolgens bespreken de hoofden en

medewerkers de resultaten in speciale teambijeenkomsten. De teambijeenkomsten vormen de

start van het verhelderen van de rollen van hoofden en medewerkers in het ontwikkelings-

proces en van het zoeken naar verbetermogelijkheden. Mogelijkheden voor verbetering

komen eveneens aan de orde als later het managementteam werkbezoeken aflegt in het kader

van de werkplannen voor 1999. Na de tweede survey wordt een vergelijkbare aanpak gevolgd.

Ook dan gaan betrokkenen met elkaar in gesprek over de resultaten. Daardoor krijgen zij

meer inzicht in elkaars manier van kijken, ideeën over oplossingen van problemen en manieren

om het ontwikkelingsproces te versterken.

Aanpak en effectiviteit van het organisatie-ontwikkelingsproces
In 1998 wordt het organisatie-ontwikkelingsproces bij de stichting overwegend ontwerpmatig

aangepakt. Het managementteam vervult een centrale rol in de aansturing en uitvoering van

het proces. De rol van de hoofden is beperkt, zij zijn vooral bezig met de dagelijkse gang van

zaken. De rol van medewerkers in het ontwikkelingsproces is gering. Deze ontwerpmatige

aanpak van de organisatie-ontwikkeling die vooral het managementteam bezighoudt, gaat

gepaard met een lage proceseffectiviteit. Vijfenzestig procent van de betrokkenen oordeelt

negatief over de aanpak en inrichting van het ontwikkelingsproces.

Een jaar later heeft een verschuiving plaatsgevonden naar een gemengde aanpak met

kenmerken van de ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering. De besturing van het

ontwikkelingsproces is niet meer alleen een zaak van het managementteam. De hoofden zorgen

voor de coördinatie van activiteiten die hun teams aangaan. Ook worden binnen de teams

initiatieven genomen voor lokale verbeteringen en is er meer ruimte voor en inbreng van

medewerkers. De verschuiving in de richting van een meer ontwikkelmatige benadering gaat

samen met een vergroting van de proceseffectiviteit. Eind 1999 is meer dan de helft van de

mensen positief over de aanpak van het ontwikkelingsproces.

De geboekte vooruitgang of de toename van de proceseffectiviteit is in belangrijke mate

het gevolg van de inspanningen die het managementteam, de hoofden en de medewerkers

samen hebben geleverd. Naar aanleiding van de eerste survey is gericht aan de slag gegaan

met het zoeken van oplossingen voor gesignaleerde problemen. Opvallend is dat alle thema’s

waaraan aandacht wordt besteed bij de tweede survey positiever worden beoordeeld. Dat

duidt erop de investering zich terugverdient. Het betreft een gezamenlijke investering van het

managementteam, de hoofden en de medewerkers. De eerste survey laat zien dat de mensen

wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Tijdens de tweede survey wordt

meer gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelingsproces en dat leidt tot een duidelijk positiever

oordeel over de aanpak.

De lage proceseffectiviteit in 1998 gaat samen met een negatieve beoordeling van het handelen

van de verandermanagers. Er is vooral kritiek op de top-down aanpak van de veranderingen,

het is onduidelijk hoe de ideeën van het managementteam in de praktijk vorm kunnen worden

gegeven en mensen vinden dat het managementteam niet goed communiceert over het 

ontwikkelingsproces. In 1999 is er sprake van een relatief hoge proceseffectiviteit. De kritiek op
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het handelen van het managementteam is dan duidelijk afgenomen. De inspanningen van het

managementteam om gesignaleerde problemen op te lossen worden gezien en gewaardeerd.

Survey-feedback en versterking van de invoering van de veranderingen
Het in eerdere cases ontwikkelde stappenplan voor de survey-feedback wordt in deze case

geheel doorlopen. De invulling bij de stichting leidt tot verdere uitwerking van met name de

derde, de vierde en de vijfde stap. In de derde stap interpreteren het managementteam en de

hoofden gezamenlijk de resultaten. Daardoor ontstaat bij leidinggevenden een gemeen-

schappelijk beeld van de situatie en zijn de hoofden beter toegerust voor de bespreking van de

resultaten met hun teams. In de vierde stap wordt de terugkoppeling naar de teams voorbereid

met de leidinggevenden. Dat leidt tot het plan om elk team vier vragen voor te leggen die

richting geven aan de speciale teamvergadering over de uitkomsten. In de vijfde stap

bespreekt elk team deze vragen. De vijfde en laatste stap vormt een essentieel onderdeel van

een survey-feedback, omdat in die stap leidinggevenden en medewerkers met elkaar in

gesprek gaan over de stand van zaken. Mede naar aanleiding van het goede verloop van het

eerste project en de positieve reacties op de methodiek wordt een jaar later besloten om

opnieuw een survey-feedback uit te voeren. Met de tweede survey-feedback kan worden

nagegaan of versterking van het ontwikkelingsproces is opgetreden.

De resultaten van de tweede survey laten zien dat op veel punten vooruitgang is geboekt.

Mensen oordelen positiever over de stichting en over het organisatie-ontwikkelingsproces.

De survey-feedback is een begrip geworden binnen de stichting, wat aangeeft dat mensen de

uitkomsten serieus hebben genomen. De belangrijkste reden dat het een jaar later beter gaat

is dat veel mensen zich hebben ingespannen om met elkaar te werken aan verbetering van de

zorg en de organisatie. De survey-feedback heeft een rol gespeeld in de overgang naar het

met alle betrokkenen werken aan de versterking van het ontwikkelingsproces. De methodiek

biedt ondersteuning in die zin dat: (1) de stand van zaken systematisch in kaart wordt

gebracht door te laten zien hoe mensen denken over de organisatie en de veranderingen,

(2) betrokkenen zich bewust worden van wat er goed en minder goed gaat in het veranderings-

proces, (3) in een gesprek over wat er minder goed gaat zicht ontstaat op achtergronden van

problemen en mogelijke oplossingsrichtingen, en (4) naar aanleiding van de feedback tot

gerichte actie wordt overgegaan om bepaalde verbeteringen te realiseren.

Reflectie op de invulling van de survey-feedback in deze case laat zien dat de leiding-

gevenden zich de methodiek eigen maken en de uitkomsten van de vragenlijst gebruiken om

verbetering van de zorg en de organisatie te realiseren. Mede door de wijze van terugkoppeling

van de resultaten komen medewerkers meer in beeld. Daarmee wordt een eerste stap gezet in

het meer gezamenlijk werken aan het ontwikkelingsproces en komt interactie op gang over

de aanpak van dat proces. Mijn eigen rol verschuift in deze survey-feedback. Het denken en

handelen als onderzoeker maakt plaats voor het begeleiden van een project waarin ik samen met

mensen uit de organisatie het ontwikkelingsproces probeer te versterken. De betrokkenheid

die bij die andere rol hoort, draagt eraan bij dat het lukt om alle stappen in te vullen.

In de loop van het traject komen bij mij vragen op over de centrale rol die leidinggevenden

vervullen in het survey-feedbackproces. Ik heb bewust gekozen om leidinggevenden die rol te

geven. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de bestaande manier van sturing in de organisatie.
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In deze case werkt die aanpak zoals bedoeld. Tegelijk vraag ik mij af of het mogelijk is dat

medewerkers een andere rol spelen in de survey-feedback. Nu komt deze groep pas in de vijfde

stap in beeld. Die vijfde stap is de belangrijkste en mogelijk wordt daarin meer bereikt als al

vanaf het begin samen met medewerkers wordt gewerkt.

Een survey-feedbackproces inrichten samen met leidinggevenden en medewerkers vraag

een ander stappenplan met andere aandachtspunten. Er is dan geen sprake meer van een

geleidelijke introductie van een methodiek via de hiërarchische lijnen van een organisatie.

Het aantrekkelijke van deze alternatieve aanpak van de interventie is dat niet aan het einde

van het survey-feedbackproces leidinggevenden en medewerkers starten met het gezamenlijk

zoeken naar verbetermogelijkheden, maar dat samenwerken en de bijdrage van medewerkers al

vanaf de start van proces centraal staan. Zo krijgt een belangrijk doel van de interventie, het

stimuleren van samenwerking en interactie, gedurende het survey-feedbackproces steeds meer

vorm. Vermoedelijk draagt dat in positieve zijn bij aan het effect van de survey-feedback.

Bij de bespreking van de casebeschrijving – geruime tijd na afronding van de tweede survey-

feedback – blijken de interventies een belangrijke rol te hebben gespeeld in de ontwikkeling

van de stichting. De eerste survey-feedback vormde de aanleiding voor een omslag in de aanpak

van de veranderingen. De tweede survey-feedback liet de positieve resultaten daarvan zien.

Uitkomsten werden gebruikt in het opstellen van lokale werkplannen. Survey-feedback is voor de

stichting een leermiddel geworden dat bijdraagt aan gezamenlijk werken aan professionalisering

van de zorg en de organisatie. De wens om een derde survey-feedback illustreert dat.

339



340



alhermij
herverzekeren en met alle medewerkersde 
organisatie veranderen

inleiding
Dit hoofdstuk gaat over het organisatie-ontwikkelingsproces bij Alhermij. Alhermij heeft in

Nederland een leidende positie als herverzekeraar van verzekeringsmaatschappijen en

pensioenfondsen. Interne ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt vormen de aanlei-

ding voor een veranderingsproces gericht op structurele verbetering van de organisatie. In

een organisatie-ontwikkelingsproces wordt samen met medewerkers een traject doorlopen

waarin alle elementen van de organisatie ingrijpende wijzigingen ondergaan. Centraal staat

het toewerken naar een meer flexibele en winstgevende organisatie waar het prettig werken

is en specialisten op een effectieve manier een bijdrage leveren aan het resultaat.

Het hoofdstuk begint met een schets van het bedrijf ten tijde van de start van de organisatie-

ontwikkeling. In paragraaf 10.3 beschrijf ik het eerste contact en de gemaakte afspraken over

samenwerking in een gepland veranderingsproces. In paragraaf 10.4 ga ik in op vier fasen uit

het organisatie-ontwikkelingsproces: de kennismaking met de organisatie, de diagnose van

problemen en knelpunten, het bepalen van de richting van de veranderingen en de realisatie.

Kort na de invoering van een nieuwe organisatiestructuur wordt de vragenlijst ‘Veranderen

bij Alhermij’ afgenomen. De resultaten van die vragenlijst komen aan bod in paragraaf 10.5.

Eerst beschrijf ik de algemene resultaten, de antwoorden op de open vragen en de verschillen

in perspectieven van belanghebbenden. Vervolgens interpreteer ik de resultaten, waarbij ik ook

aandacht besteed aan de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak van de veranderingen.

De aanpak en het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 10.6. Ook

besteed ik in die paragraaf aandacht aan een andere kijk op de methodiek. De afronding van de

samenwerking komt aan bod in paragraaf 10.7. Geruime tijd daarna voer ik een gesprek over de

casebeschrijving. Dat gesprek beschrijf ik in paragraaf 10.8. In de afsluitende paragraaf 10.9 geef

ik weer wat deze zesde en laatste case leert over de onderzoeksvragen. Op verschillende plaatsen

in dit hoofdstuk staan weer kaders. Daarin reflecteer ik op mijn eigen rol in dit veranderings-

proces, op het verloop van het proces en op keuzes die tijdens het proces worden gemaakt.

schets van het bedrijf en het plan voor een 
organisatie-ontwikkelingsproces
Alhermij opereert in Nederland primair als herverzekeraar voor levensverzekeringen en

arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Tevens worden voor met name Nederlandse pensioenfondsen

herverzekeringen en verzekeringen afgesloten. Daarnaast biedt het bedrijf verzekerings-
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gebonden hypotheekarrangementen aan specifieke klanten. In het buitenland richt Alhermij

zich op het verzekeren en herverzekeren van employee benefits. Verzekeringsmaatschappijen en

pensioenfondsen kunnen zich bij Alhermij verzekeren tegen grote claims van hun klanten.

Als herverzekeraar neemt het bedrijf dan risico’s over van zijn klanten. Naast het overnemen

van risico’s levert Alhermij ondersteuning bij productontwikkeling en bij andere delen van

hun bedrijfsvoering, zoals acceptatie, beheer en administratie. Sinds 1995 is Alhermij onderdeel

van Swiss Reinsurance Company AG.

De omgeving van Alhermij is sterk in beweging. Naast ontwikkelingen in de markt-

segmenten die het bedrijf bedient, is er sprake van belangrijke politieke, economische en

sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De markt voor herverzekeraars krimpt doordat

fusies en overnames het voor verzekeraars en pensioenfondsen minder nodig maakt hun risico

over te dragen. Immers, schaalvergroting bij klanten van herverzekeraars leidt ertoe dat zij

zelf meer risico kunnen dragen. De markt voor employee benefits groeit sterk door beperkingen

van de sociale zekerheidsvoorzieningen vanuit de overheid en door het toenemende belang

van dergelijke voorzieningen in het arbeidsvoorwaardenpakket. De markt voor verzekerings-

gebonden hypotheken is minder in beweging. Nederlandse en Europese regelgeving als

gevolg van de wijzigende rol van de overheid beïnvloeden de hele verzekeringssector, inclusief

Alhermij. Economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen leiden bijvoorbeeld tot

andere vragen van klanten aan (her)verzekeraars, meer eisen aan de dienstverlening en meer

keuzemogelijkheden voor risicodekking. Ontwikkelingen in de transactionele en contextuele

omgeving vragen van Alhermij flexibiliteit om in te kunnen spelen op vragen van klanten,

wijzigend overheidsbeleid en nieuwe regelgeving.

In totaal werken ruim honderddertig mensen bij Alhermij. Het merendeel van de medewerkers is

werkzaam op afdelingen waar een deel van het herverzekeringsproces wordt uitgevoerd. Een aantal

stafdiensten ondersteunt de afdelingen. Figuur 10.1 geeft het organigram weer van het bedrijf.

Het organigram laat zien dat er sprake is van een front office en een back office met functioneel

gescheiden taken. De accountmanagers van Marketing onderhouden contacten met

Nederlandse en Buitenlandse klanten. Marketing Services ondersteunt de accountmanagers

en vervult daarmee gedeeltelijk een staffunctie. Underwriting vormt de back office die de

contracten beheert voor drie klantgroepen. De afdeling Acceptatie en Claims coördineert de

medische gegevens die binnenkomen, alsmede de claims. Ook zorgt die afdeling voor contacten

met de adviseurs van de Medische Dienst. De afdeling Directe Tekening verzorgt het admi-

nistratieve traject voor de hypotheekgebonden levensverzekeringen van een aantal klanten.

De Technische Administraties zorgen voor de vastlegging van offertes en de administratieve

handelingen die te maken hebben met de herverzekeringen en verzekeringen voor

Nederlandse en Buitenlandse klanten. Management-Rapportage en Analyse is een stafafdeling

die zorgt voor de analyse en rapportage van financiële gegevens voor het management van

Alhermij en voor Swiss Re. De Financiële Administratie is eveneens een stafafdeling en voert

de boekhoudkundige taken uit, zorgt voor het betalingsverkeer en beheert de cashflow ten

behoeve van de beleggingen. De afdeling Actuariaat houdt zich met name bezig met het

bepalen van tarieven en prijzen voor offertes, de analyse van portefeuilles en de actuariële

begeleiding van de (jaar)verslaglegging. De afdeling Automatisering ondersteunt het gebruik

van computersystemen bij Alhermij. Voor vragen van medewerkers is er een helpdesk.
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Figuur 10.1  Organigram van Alhermij

Daarnaast ontwikkelt de afdeling systemen en wordt projectmatig aan bepaalde vraag-

stukken gewerkt. De Facilitaire Dienst verricht diverse taken, zoals het reproductiewerk,

de receptie, de post en de archivering. Personeelszaken zorgt voor de personeels- en salaris-

administratie. Het secretariaat ondersteunt met name de directie en de accountmanagers.

De organisatie wordt geleid door een driehoofdige directie. Naast drie directeuren kent de

organisatie zeven hoofden, negen afdelingshoofden en acht teamleiders. De directeuren

geven leiding aan de hoofden. Ook leggen enkele afdelingshoofden direct verantwoording af

aan een directeur. De hoofden geven leiding aan afdelingen en afdelingshoofden. Afdelings-

hoofden geven leiding aan hun afdeling en aan teams. De span of control van de leidinggevenden

is betrekkelijk klein. Over het algemeen geven directieleden, hoofden, afdelingshoofden en

teamleiders leiding aan vier of vijf mensen.

Alhermij bestaat sinds 1950, eerst als onderdeel van de Algemene Herverzekerings

Maatschappij. In 1968 wordt het bedrijf onderdeel van de Nederlandse Reassurantie Groep.

Begin jaren negentig maakt die groep een crisis door en in 1994 vindt een management buy

out plaats van de portefeuille voor levensverzekeringen. Een jaar later wordt Alhermij over-

genomen door Swiss Re. De eerste jaren na de buy out ligt de nadruk op het realiseren van

een continue bedrijfsvoering en op commerciële activiteiten. Er gaat veel aandacht uit naar

relatiemanagement, strategie-ontwikkeling, dienstverlening aan klanten, het op orde brengen

van de administratie en vernieuwing van de systemen. De buy out en de latere overname leggen

een grote druk op de organisatie. Gedurende deze periode slaagt het bedrijf erin zijn markt-

aandeel te behouden en zorgt het voor een gezonde financiële positie.

In de zomer van 1998 treedt een nieuwe directievoorzitter aan. In enkele maanden 
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ontwikkelt hij een visie op de stand van zaken in het bedrijf. Kern van die visie is dat structurele

verbeteringen nodig zijn om in te kunnen blijven spelen op marktontwikkelingen en om

wensen van klanten te realiseren. De directie besluit tot een organisatie-ontwikkelingstraject

gericht op verandering en verbetering van alle elementen van de organisatie. Gedacht wordt

aan verheldering van de koers van het bedrijf bij leidinggevenden en medewerkers, aan het

optimaliseren van de bedrijfsprocessen, de besturingsstructuur en de overlegstructuur, aan

professionalisering van het management, aan aandacht voor ondernemerschap, aan verdere

vernieuwing van de systemen en aan ontwikkeling van het personeel.

Uitgangspunt in het ontwikkelingsproces is dat de kennis en inzichten van alle organisatieleden

worden benut bij het realiseren van veranderingen en verbeteringen en dat aansluiting wordt

gezocht bij eerdere verbeteringsactiviteiten. De directie is verantwoordelijk voor de besturing van

het proces. Voor de begeleiding van het ontwikkelingsproces wordt een speciaal team gevormd.

De primaire taken van dat team zijn om het proces te faciliteren, de verschillende activiteiten te

coördineren, informatie te ordenen en te bundelen, en relevante kennis en ervaring in te brengen.

Het team bestaat uit zeven mensen. Een extern organisatie-adviseur leidt het team. Verder bestaat

het uit een andere adviseur en twee studenten Organisatiekunde. Ik ben het vijfde externe

teamlid. Twee leden van het team werken bij Alhermij: een accountmanager die tevens lid is van

de ondernemingsraad en het plaatsvervangend hoofd Automatisering. In de loop van het traject

sluit het nieuw aangetrokken hoofd Personeel en Organisatie zich aan bij het team. De meest

leden van het team besteden gedurende de looptijd één tot twee dagen per week aan het project,

de twee student-leden drie dagen. Het team gaat van start met een werkconferentie waarin

de aanpak van het ontwikkelingsproces wordt voorbereid.

contact met het bedrijf en afspraken over 
samenwerking
Het eerste contact met het bedrijf vindt plaats in oktober 1998. Dan is de startconferentie

van het begeleidingsteam en kort daarna de personeelsbijeenkomst (zie § 10.4). In deze case

worden andere afspraken gemaakt over samenwerking dan in de eerder beschreven cases. De

belangrijkste reden daarvoor is dat er sprake is van een ander soort project. In het plan voor

het organisatie-ontwikkelingsproces komt survey-feedback voor als integraal onderdeel van

de aanpak van een veranderingsproces. In lijn met de ontwikkelmatige aanpak van dat proces

ga ik de organisatie begeleiden in het zoveel mogelijk zelf vormgeven van twee survey-feedbacks

(zie tabel 10.1) in plaats van dat ik een onderzoek uitvoer. Er is geen vooraf opgesteld stappen-

plan, er zijn geen afspraken gemaakt over terugkoppeling en de wijze van begeleiden is niet

concreet uitgewerkt. Wel is afgesproken dát feedback aan alle betrokkenen plaatsvindt en dat

wij in de loop van het proces samen bekijken hoe de survey-feedback zodanig kan worden

ingericht dat deze de organisatie-ontwikkeling ondersteunt. (zie § 10.4 en § 10.6). Bovendien

vervul ik een andere rol in het ontwikkelingsproces dan in de eerder beschreven veranderings-

processen. Ik ben nu lid van het team dat de organisatie-ontwikkeling begeleidt en dat betekent

dat ik naast het begeleiden van de survey-feedbacks ook andere taken heb. Eén afspraak is

wel gelijk aan die in eerdere cases, namelijk dat voor de tweede feedback met de vragenlijst

‘Veranderen van organisaties’ wordt gewerkt. Naar verwachting gebeurt dat vroeg in de realisatiefase.
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Het eerste contact verloopt anders dan in de eerder beschreven cases. Tot nu toe leer ik een organisatie

als eerste kennen door een gesprek met een directeur. Nu besteed ik samen met zes anderen drie

dagen aan de eerste kennismaking en concretisering van de aanpak van het organisatie-ontwikkelings-

proces. Met elkaar ontwikkelen wij een eerste beeld van de situatie in het bedrijf en zoeken wij naar

aangrijpingspunten voor verbetering. De combinatie van personen in het team leidt tot een rijker en complexer

beeld van de situatie dan ik alleen had kunnen vormen. Dat komt voor een deel door de interne leden

die goed bekend zijn met de organisatie, maar ook door de vragen die wij elkaar stellen, het uit-

wisselen van inzichten en de open wijze waarop iedereen tijdens de startconferentie ideeën en

gedachten bespreekt.

Mijn verwachting is dat dit veranderingsproces anders zal verlopen dan de processen die ik in de eerder

beschreven cases ben tegengekomen. De belangrijkste reden daarvoor is dat bij Alhermij voor een

ontwikkelmatige aanpak wordt gekozen. Die aanpak maakt dat in dit stadium nog weinig bekend is

over de inrichting van de survey-feedback. Ik weet dat er twee survey-feedbacks staan gepland, dat

van één daarvan de inhoud van de vragenlijst bekend is en dat feedback aan alle betrokkenen plaats-

vindt. De rest ligt nog open en wordt gaandeweg ingevuld. Die flexibiliteit in de aanpak zorgt ervoor dat

optimale aansluiting kan worden gezocht bij de situatie in de organisatie op dat moment. Tegelijk

vraag ik mij af hoe leidinggevenden en medewerkers op deze open aanpak reageren. Leidt dat tot

onzekerheid? Dat zou goed kunnen, want wat er gaat veranderen wordt pas over een aantal maanden

helder. Echter, hoe het proces gaat verlopen is wel duidelijk. Bovendien is het centrale uitgangspunt
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Fase in het 
Maand veranderingsproces Activiteiten

Oktober/novemFber Eerste contact en Startconferentie projectteam met externe en interne leden
nadere kennismaking Kennismaking directie en personeelsbijeenkomst over organisatie-

ontwikkelingsproces
Bijeenkomst over organisatie-ontwikkelingsproces met leidinggevenden 
en met ondernemingsraad
Documentenstudie
Stages op alle afdelingen
Gesprekken met leidinggevenden, medewerkers en ondernemingsraad
Opstellen diagnostische vragenlijst

December/februari Diagnose Bepalen werkwijze survey-feedback met diagnostische vragenlijst
‘Aandachtspunten voor organisatie-ontwikkeling’
Personeelsbijeenkomst over resultaten diagnose
Verslaglegging van de resultaten
Analyse bedrijfsprocessen, managementstructuur en overlegstructuur
Besluitvorming over kaders voor vervolg door directie

Voorjaar/zomer Bepalen richting Bepaling richting van veranderingen in themagroepen of andere werkvormen
Voorleggen uitkomsten aan alle betrokkenen
Besluitvorming over vervolgtraject door directie
Personeelsbijeenkomst over gemaakte keuzes en vervolgtraject

Zomer Realisatie Nadere invulling volgt, afhankelijk van de richting van de veranderingen
Bepalen werkwijze vragenlijst ‘Veranderen bij Alhermij’
Survey-feedback met vragenlijst ‘Veranderen bij Alhermij’

Tabel 10.1  Globale planning van het organisatie-ontwikkelingsproces



dat leidinggevenden en medewerkers gezamenlijk de inhoud van de veranderingen gaan bepalen. Ik

ben benieuwd of dat de mensen voldoende zekerheid biedt.

nadere oriëntatie op het bedrijf en start van
het ontwikkelingsproces
In deze paragraaf wordt de start van het organisatie-ontwikkelingsproces nader toegelicht.

Per fase schets ik globaal het verloop, de belangrijkste activiteiten en de uitkomsten. Eerst

beschrijf ik de kennismaking met het bedrijf. Dan komt de invulling van de diagnose aan de

orde en besteed ik aandacht aan de gesignaleerde problemen en knelpunten. Vervolgens geef

ik aan hoe de richting van de veranderingen wordt bepaald en welke keuze de directie maakt.

Ten slotte geef ik weer hoe de realisatie van de veranderingen en verbeteringen start. Per fase

reflecteer ik op het verloop, gemaakte keuzes en mijn eigen rol.

Kennismaking
Een week na de startconferentie van het begeleidingsteam vindt de eerste personeelsbijeenkomst

over de organisatie-ontwikkeling plaats. Vrijwel alle personeelsleden zijn dan aanwezig.

Tijdens de personeelsbijeenkomst geeft de directievoorzitter zijn visie op de stand van zaken in

het bedrijf. Daarna schetst hij de mogelijkheden voor verbetering die hij ziet en zijn idee voor

een geleidelijk ontwikkelingsproces waarin mensen gezamenlijk vormgeven aan de verbetering.

Kort na de personeelsbijeenkomst volgen een bijeenkomst met alle leidinggevenden en

een bijeenkomt met de ondernemingsraad. Doel van beide bijeenkomsten is om van gedachten

te wisselen over de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces. Op de bijeenkomst met de

leidinggevenden wordt gesproken over leidinggeven, management van veranderingsprocessen

en het idee om tijdens de organisatie-ontwikkeling een management development traject te

starten. Ook komt het werken met een diagnostische vragenlijst kort aan bod. Tijdens de bij-

eenkomst met de ondernemingsraad gaat het vooral om de rol van de raad in het ontwikkelings-

proces. De ondernemingsraad heeft onlangs een visie geschreven op de stand van zaken in

het bedrijf en die wil zij gebruiken als toetssteen voor de veranderingen. Verder wil de raad

graag meedenken, de vinger aan de pols houden en wanneer relevant haar formele bevoegd-

heden uitoefenen.

In de eerste helft van november loop ik samen met twee andere leden van het begeleidings-

team stage op alle afdelingen van het bedrijf. Op de meeste afdelingen lopen wij een dag

rond. Het inhoudelijke doel van de stages is om een beeld te krijgen van het werk dat op de

afdeling wordt gedaan, van de afhankelijkheden van andere afdelingen, van problemen en

knelpunten, en van de aansturing. Wij spreken met de leidinggevenden en met individuele

medewerkers. Met elke afdeling maken wij stroomschema’s van de werkprocessen en verder

worden relevante documenten verzameld. Procesmatig gezien is het doel van de stages om

persoonlijk contact te leggen met alle betrokkenen, het functioneren van het bedrijf mee te

maken, openheid te creëren en te laten zien dat de diagnose grondig wordt voorbereid. Door

de stages krijgt elke afdeling een soort contactpersoon bij het begeleidingsteam met wie een

relatie wordt aangegaan die zich gedurende het traject kan ontwikkelen.
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De tweede helft van november staat voor een belangrijk deel in het teken van de 

diagnostische vragenlijst. In het begeleidingsteam zijn negen thema’s onderkend om aandacht

aan te besteden. Die thema’s zijn gekozen naar aanleiding van informatie die uit de stages,

gesprekken en documentenstudie naar voren kwam. In informeel overleg met een aantal

leidinggevenden en met de ondernemingsraad wordt getoetst of die thema’s relevant zijn en of

aanvulling nodig is. Uiteindelijk wordt gekozen voor elf thema’s: doelen en strategie, klant-

contacten en klantgerichtheid, werksituatie, tijdsbesteding, verantwoordelijkheden, contacten

tussen afdelingen, informatie en communicatie, leidinggeven, opleiding en ontwikkeling,

technologie, en kansen en bedreigingen voor het organisatie-ontwikkelingsproces. Het voorstel

van het begeleidingsteam om de lijst tijdens werktijd in kleine groepen af te nemen wordt

overgenomen. Eind november vindt de tweede personeelsbijeenkomst plaats over de stand

van zaken in het ontwikkelingsproces en de diagnostische vragenlijst, waarbij vooral wordt

ingegaan op de thema’s in de lijst, de werkwijze en de terugkoppeling die direct in het nieuwe

jaar plaatsvindt.

De personeelsbijeenkomsten zijn om meerdere redenen een bijzondere ervaring. In de eerder beschreven

cases zag ik nooit het voltallig personeel bijeen. Nu komen in de beginfase van het ontwikkelingsproces

alle mensen die bij het bedrijf werken twee keer aan het einde van de middag naar een bijeenkomst

waar een positieve spanning voelbaar is. De eerste keer blijkt uit de antwoorden op vragen dat mensen

enthousiast worden van de aanpak van het proces en dat het idee om samen te werken aan verbetering

van de organisatie energie creëert. Mijn vrees voor onzekerheid over de open aanpak blijkt ongegrond.

De tweede keer hebben de meeste mensen al een redelijk concreet beeld van het ontwikkelingsproces.

Tijdens de stages is daarover gesproken en het idee van een vragenlijst over thema’s die zijn geselecteerd

tijdens de kennismakingsfase is duidelijk. Regelmatig hoor ik dat het ontwikkelingsproces als een

cultuurschok wordt ervaren. Het is voor veel mensen behoorlijk wennen aan het idee van onder meer

delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Niettemin spreekt dat idee aan en hoor ik vrijwel

alleen positieve geluiden over de reeds ingezette beweging naar verbetering van de organisatie.

De stages leveren een rijkdom aan informatie over de organisatie. Op basis van die informatie vormt

het begeleidingsteam zich een goed beeld van de stand van zaken en er ontstaan ideeën voor thema’s

die in de diagnose aan de orde kunnen komen. Conclusies worden niet getrokken, in het begeleidings-

team definiëren wij de stages uitdrukkelijk als voorbereiding van de probleemverkenning. Zelf ben ik

vooral onder de indruk van de positieve uitstraling die de stages hebben op de mensen in de organisatie.

Na een soms wat afwachtende houding worden mensen enthousiast van de interesse die wij voor het

werk in de organisatie hebben en de grondige invulling van de kennismaking. Later blijkt dat met de stages

ook de basis is gelegd voor relaties die zich gaandeweg ontwikkelen. De kamer van het begeleidings-

team staat altijd open en als mensen binnenlopen is merkbaar dat leidinggevenden en medewerkers

‘hun’ stagiair aanspreken. In de loop van het ontwikkelingsproces krijgt een aantal afdelingen extra

aandacht vanwege specifieke vraagstukken of problemen. Meestal zijn het de stagiaires die dan daarmee

aan de slag gaan.

Het doel van de aparte bijeenkomsten met de leidinggevenden is een samenwerkingsrelatie aan te

gaan en om de leidinggevenden te ondersteunen in het ontwikkelingsproces. Het is bekend dat in het

verleden nauwelijks aandacht is besteed aan de ontwikkeling van het management. Voor de toekomst

van de organisatie is het belangrijk dat leidinggevenden vaardigheden ontwikkelen die aansluiten bij
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resultaatgericht werken, ondernemerschap en gedelegeerde taken en bevoegdheden. Al tijdens de

eerste bijeenkomst wordt afgesproken om een management development traject te starten dat parallel

loopt aan het organisatie-ontwikkelingsproces. De speciale aandacht voor leidinggevenden betekent niet

dat zij een centrale rol vervullen in de veranderingen. Daaraan werken alle leden van de organisatie

gezamenlijk. Wel is het een erkenning van het belang van de leidinggevenden voor het huidige bedrijf

en voor het bedrijf na het ontwikkelingsproces. Ook de aparte bijeenkomsten met de ondernemings-

raad zijn bedoeld voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie. De directievoorzitter heeft waardering

voor de wensen van de ondernemingsraad en wil de raad graag als serieuze partner betrekken in het

ontwikkelingsproces. In een open relatie kan de ondernemingsraad eigen ideeën en ervaringen

inbrengen, een klankbordfunctie vervullen en op informele wijze de medewerkers vertegenwoordigen.

Uiteraard is er ook erkenning voor de formele bevoegdheden van de ondernemingsraad die zij wanneer

nodig moet uitoefenen.

Diagnose
Begin december vullen vrijwel alle leidinggevenden en medewerkers de vragenlijst

‘Aandachtspunten bij de ontwikkeling van Alhermij’ in. Gedurende drie dagen krijgen mensen

de gelegenheid om in groepen van ongeveer vijftien mensen de lijst in te vullen. Direct na de

drie dagen worden de vragenlijsten verwerkt en de antwoorden op de open vragen geordend.

De resultaten van de vragenlijst wijzen op diverse knelpunten in de huidige organisatie.

Drie thema’s lijken een eerste aangrijpingspunt voor verbetering te vormen. Daarbij gaat het om

stroomlijnen van de bedrijfsprocessen, verhelderen van de besturing en versterken van het

management. Over de bedrijfsprocessen bestaat veel onduidelijkheid binnen de organisatie,

afdelingen zijn sterk van elkaar afhankelijk voor de uitvoering van het werk, taken van afdelingen

zijn niet helder, werk wordt dubbel gedaan en er is dagelijks veel afstemming en overleg

nodig met andere afdelingen. Niet alleen zijn de taken van de afdelingen niet helder, ook is

onvoldoende duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen

zijn. Dat is voor zowel leidinggevenden als medewerkers een probleem. Ook is onduidelijk

hoe overleg plaatsvindt en is de administratieve organisatie gebrekkig. Verder is er veel kritiek

op het management. Medewerkers en ook leidinggevenden vinden dat leidinggevenden

onvoldoende sturen, te weinig doelen stellen, niet goed communiceren, weinig stimuleren en

onvoldoende delegeren.

Op drie andere punten is eveneens verbetering mogelijk. De missie en strategische doelen

zijn voor veel mensen in de organisatie niet helder. Voor strategie-ontwikkeling bestaan geen

procedures. Hiermee staat in verband dat vernieuwing en innovatie lastig tot stand komen.

Het ontwikkelen van producten en van ondersteunende systemen gaat vaak op ad hoc basis in

plaats van op basis van een visie en kansen in de markt. De cultuur biedt weinig mogelijkheden

voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe ideeën en het nemen van initiatief. Ook hanteren

leidinggevenden sterk verschillende stijlen in de omgang met medewerkers. Ten slotte is er

een achterstand op het gebied van personeelsmanagement. Opleiding, ontwikkeling en

mobiliteit van personeel krijgen weinig aandacht, net als professionalisering van het leiding-

geven. Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken vinden willekeurig plaats en

nieuwe medewerkers worden onvoldoende geïntroduceerd in de organisatie.
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Figuur 10.2  Gesignaleerde problemen en knelpunten bij Alhermij

Figuur 10.2 bevat een ordening van gesignaleerde vraagstukken, problemen en knelpunten.

Deze zijn ondergebracht bij zes thema’s die een centrale rol blijven spelen in het vervolg van

het ontwikkelingsproces.

Half december vindt een bijkomst plaats met de directieleden en alle leidinggevenden. De

bijeenkomst is onderdeel van het traject dat is uitgezet om leidinggevenden te ondersteunen in

het ontwikkelingsproces. Veel van de gesignaleerde problemen worden herkend. Ook ontwikkelen

de leidinggevenden een beeld van de relatie die er bestaat tussen de organisatie van het werk

en de kritiek op het leidinggeven, de afstemmingsproblemen en de communicatieproblemen.

De bijeenkomst eindigt met het bespreken van de wijze waarop de personeelsbijeenkomst in

januari wordt ingevuld.

Begin januari vindt nader overleg plaats met de directie over de resultaten van de diagnose

en over nadere invulling van het ontwikkelingsproces. De directie geeft aan dat voor een

integraal ontwikkelingstraject is gekozen en wil daarom dat voor alle thema’s uit de diagnose

verbetermogelijkheden worden uitgewerkt. Daarmee start de derde fase van het ontwikkelings-

proces. Eerst worden de bedrijfsprocessen nader geanalyseerd en is het van belang de management-

structuur en overlegstructuur goed in kaart te brengen. Voor deze thema’s is nog onvoldoende

helder wat precies de knelpunten zijn. Het begeleidingsteam stelt voor dat uitwerking van de

richting van de veranderingen start met een werkconferentie waaraan alle leidinggevenden

en medewerkers deelnemen. Daarna vindt nadere uitwerking plaats in themagroepen. De

directie vindt dat een interessant voorstel, maar wil dat de medewerkers zich uitspreken over

het wel of niet organiseren van een werkconferentie. Wanneer meer dan de zestig procent

daaraan wil deelnemen kan die conferentie doorgaan.

De resultaten van de diagnose worden apart besproken met de ondernemingsraad. De

bespreking met de ondernemingsraad is bedoeld om de raad te informeren over de uitkomsten

349

Organisatie
Onduidelijke bedrijfsprocessen

Besturingsstructuur niet helder

Taken en verantwoordelijkheden onduidelijk

Sterke afhankelijkheden tussen

afdelingen beperkt structureel overleg

Missie en strategie
Niet helder in organisatie

Geen link naar afdelingen

Weinig stimulerend voor vernieuwing

Geen systematische ontwikkeling

Cultuur
Weinig samenwerking

Beperkt eigen initiatief

Weinig vernieuwend geen open

Communicatie sterk verschillend per

afdeling

M a n a g e m e n t
Leidinggeven weinig ontwikkeld

Beperkt zicht op bedrijfsprocessen

Weinig resultaatgericht

Onduidelijkheid over bevoegdheden

Weinig delegatievermogen

Technologie
Weinig zicht op informatiebehoefte

Ad hoc systeemontwikkeling

Beperkte managementinformatie

Gebrekkige administratieve organisatie

Personeelsmanagement
Professioneel HRM beleid ontbreekt

Geen aandacht opleiding en ontwikkeling

Suboptimale bezetting op afdelingen

Grote verschillen functioneringsgesprekken

Geen beoordelingssystematiek



van de diagnose, om van gedachten te wisselen over de betekenis van de resultaten en om een

eerste idee te krijgen van de oplossingsrichtingen die de raad ziet. De ondernemingsraad herkent

de resultaten en geeft aan dat de diagnose veel overeenkomsten vertoont met de visie op 

verbeteringsmogelijkheden van de organisatie die de raad ongeveer een jaar geleden zelf

ontwikkelde. Het idee om de richting van de veranderingen uit te werken in een conferentie

en in themagroepen spreekt de raad aan.

De personeelsbijeenkomst over resultaten van de diagnose vindt eind januari plaats.

In het eerste deel van de bijeenkomst bespreekt de projectleider de resultaten van de vragenlijst.

Eén van de vragen die leidinggevenden en medewerkers in het tweede deel van de bijeenkomt

beantwoorden is wat belangrijke thema’s zijn om mee verder te gaan. De meest genoemde thema’s

zijn: optimaliseren van bedrijfsprocessen, verbeteren van communicatie, professionaliseren

van het leidinggeven, opleiding en ontwikkeling van personeel, en verbeteren van afstemming.

Deze thema’s sluiten aan bij de thema’s die de directie en het begeleidingsteam voor ogen hadden.

Het tweede deel van de bijeenkomst gaat over de volgende fase van het ontwikkelingsproces:

het bepalen van de richting van de veranderingen. Eerst wordt het idee van themagroepen

uitgelegd. Daarna volgt de vraag of de volgende fase wordt gestart met een personeelsbijeenkomst

over de themagroepen of dat deze fase start met een tweedaagse werkconferentie op vrijdag

en zaterdag. Tachtig procent kiest voor de conferentie wat betekent dat die doorgaat.

Ter afsluiting van de bijeenkomst schetst de directievoorzitter het verdere verloop van het

ontwikkelingsproces.

De inrichting van de survey-feedback over de diagnose wordt in de loop van het ontwikkelingsproces

bepaald. Impliciet maak ik gebruik van het eerder beschreven stappenplan. Afstemming over het doel

en de aanpak van de survey-feedback vinden niet alleen plaats met leidinggevenden, maar ook met de

ondernemingsraad en met alle medewerkers. Daarmee wordt invulling gegeven aan het voornemen om

gezamenlijk te werken aan de diagnose. Speciaal voor Alhermij maak ik een diagnostische vragenlijst

en die leg ik voor aan de directie en de ondernemingsraad. De lijst wordt niet verspreid door leiding-

gevenden, maar mensen krijgen een uitnodiging om de lijst in kleine groepen in te vullen. Net als in

eerder beschreven cases heeft het apart bespreken van de resultaten met de leidinggevenden als doel

om gezamenlijk betekenis te geven aan de resultaten. De leidinggevenden bespreken de resultaten

niet in hun afdelingen. In plaats daarvan vindt tijdens een personeelsbijeenkomst met alle leiding-

gevenden en medewerkers een presentatie plaats van de uitkomsten. Daarbij gaat het vooral om het

bepalen van de belangrijkste problemen. Het maken van verbeterplannen staat centraal in de volgende

fase van het ontwikkelingsproces.

Deze invulling van de diagnose draagt bij aan herkenning van de resultaten bij betrokkenen en een

gedeeld probleembesef in de organisatie. Vrijwel iedereen vulde de vragenlijst in, iets wat zelden

gebeurt bij survey-feedbacks. De respons in de buurt van de honderd procent illustreert het gezamenlijk

werken aan het ontwikkelingsproces. Er is duidelijk gemaakt dat de diagnosefase is bedoeld om een

grondige analyse van de huidige situatie te maken. Die analyse wijst uit dat er voldoende aanleiding is

voor een aantal grondige verbeteringen. Doordat iedereen is betrokken in de diagnose is de uitkomst

ook van iedereen. De gesignaleerde problemen worden niet betwijfeld of ontkend, maar gezien als een

logische stap in het ontwikkelingsproces.
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De taak van het begeleidingsteam is om het ontwikkelingsproces te ondersteunen. Vanuit een procesrol

helpen wij de organisatie in de diagnosefase bij het in beeld brengen van problemen en knelpunten.

Daarbij zorgen wij dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van de mensen

uit de organisatie. Tegelijkertijd vraag ik mij af of wij niet ook andere rollen vervullen. De resultaten

van de diagnose worden teruggekoppeld zonder conclusie, die trekken betrokkenen zelf. Maar stuurt

de ordening van de resultaten door het begeleidingsteam niet in de richting van een bepaalde conclusie?

Benadrukken wij bepaalde problemen niet meer omdat deze wijzen op de huidige afstemmings-

problemen en inefficiënte bedrijfsprocessen zodat het idee van een structuurverandering geleidelijk

wordt voorbereid? In dat geval is er ook sprake van een expertrol in die zin dat vanuit een normatieve

organisatiekundige visie door het begeleidingsteam wordt gedacht over betere manieren van organiseren

en vanuit een veranderkundige manier over stapsgewijs toewerken naar een structuurwijziging. Is het

speciale traject voor leidinggevenden niet mede ingezet vanuit politieke overwegingen?

Leidinggevenden zijn belangrijk voor de organisatie en zij gaan een essentiële rol spelen bij de invoering

van de verbeteringen. Om de leidinggevenden toe te rusten voor hun rol in de nieuwe organisatie wordt

dat traject ingezet. In die zin is het ondersteuning en past het bij de procesgerichte aanpak. Echter, het

traject biedt ook de mogelijkheid goed te monitoren hoe leidinggevenden het ontwikkelingsproces zien

en ervaren. Dit is relevant, want onvrede in deze groep of het afhaken van leidinggevenden zou het

ontwikkelingsproces frustreren. Zo bezien combineren de leden van het begeleidingsteam een proces-

rol met een expertrol en een politieke rol, waarbij grote nadruk ligt op de procesrol.

Richting van de veranderingen bepalen
Het bepalen van de richting van de veranderingen begint met een tweedaagse werkconferentie

waaraan alle leidinggevenden en de meeste medewerkers deelnemen. De doelen van de conferentie

zijn de kernprocessen in de organisatie uit te werken en onderwerpen te bepalen waarmee de

themagroepen aan de slag kunnen. Tijdens de conferentie wordt onder andere stilgestaan bij

de koers van de organisatie, de bedrijfsprocessen, de normen en waarden, leidinggevend

gedrag, communicatie en overleg, en het HRM-beleid. Korte plenaire presentaties worden

afgewisseld door het werken in kleine groepen aan dezelfde of eigen thema’s. In de presentaties

wordt de bedoeling van programma-onderdelen toegelicht of worden resultaten van de

groepsbesprekingen gemeenschappelijk gemaakt. Ter afsluiting van de conferentie zetten de

directievoorzitter en de projectleider geboekte resultaten op een rij en geven zij aan hoe verder

wordt gegaan. De belangrijkste taak van het begeleidingsteam tijdens de conferentie is de

groepen te faciliteren bij het uitwerken van opdrachten.

De directie formuleert een voorlopige missie en gaat daarover in gesprek met leiding-

gevenden en medewerkers. Mensen brengen de ongeschreven regels in beeld, geven aan hoe zij

willen samenwerken en wat er nodig is om dat in de praktijk te brengen. Een aanzet voor het

gewenste profiel van leidinggevend gedrag wordt gemaakt, waarbij ook ideeën voor realisatie

aan bod komen. Eerste criteria voor goed overleg komen in beeld. Het nieuwe hoofd

Personeel en Organisatie stelt zich voor aan de organisatie en brengt samen met leidinggevenden

en medewerkers opleidingsbehoeften in kaart, bespreekt kaders voor loopbaanbeleid en

competentieontwikkeling, en verzamelt ideeën voor het opstellen van een beoordelings- en

beloningssystematiek. De meeste tijd wordt besteed aan het uitwerken en analyseren van de
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kernprocessen. Voorafgaand aan de conferentie zijn acht kernprocessen bepaald. Voor elk

van deze kernprocessen is een groep gevormd met daarin van alle betrokken afdelingen een

leidinggevende of medewerker. Elke groep tekent het proces dat begint met de vraag van een

klant en eindigt met een antwoord, vaak in de vorm van een product. Tevens geeft de groep

aan wat knelpunten en verbeteringsmogelijkheden zijn. Daarna worden alternatieve manieren

van organiseren geïnventariseerd. Zowel tijdens de twee dagen als achteraf geven directie,

leidinggevenden en medewerkers aan dat zij de conferentie een succes vinden.

Na de conferentie bundelt het begeleidingsteam de resultaten in een uitgebreid verslag en

worden de themagroepen voorbereid. Begin april gaan de themagroepen van start met als

basis de resultaten van de conferentie. In totaal veertien themagroepen werken gedurende

ongeveer twee maanden aan de gedetailleerde uitwerking van de bedrijfsprocessen, criteria

voor goed overleg, de vormgeving van strategie-ontwikkeling, het concretiseren van het profiel

voor leidinggevend gedrag, nadere invulling van goede communicatie en kenmerken van een

samenwerkingscultuur, speerpunten voor het HRM-beleid, de Public Relations van het

bedrijf en een plan voor professionalisering van het account management. Bij het bepalen

van de deelname aan de themagroepen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke kennis,

de vertegenwoordiging van afdelingen en de voorkeur die mensen hebben aangeven. De thema-

groepen komen enkele keren bijeen in de periode van maart tot half juni. Naast inhoudelijke

uitwerking van de richting van de veranderingen of de gewenste situatie buigen mensen in de

themagroepen zich over de vraag hoe realisatie kan plaatsvinden. Deze activiteiten verlangen

intensieve communicatie. Begin april verschijnt daarom de eerste editie van een wekelijkse

nieuwsbrief over de voortgang van het ontwikkelingsproces. Van alle themagroepen worden

verslagen gemaakt die iedereen via de interne mail ontvangt. Eind april vindt een personeels-

bijeenkomst plaats over de stand van zaken.

Begin juni vindt de besluitvorming plaats over het vervolgtraject. De directie maakt een

keuze uit de vier alternatieven voor herinrichting van de organisatie die op de conferentie en in

de themagroepen zijn ontwikkeld. Daarbij worden een passende besturingsstructuur en een

voorlopige overlegstructuur gekozen. In de nieuwe organisatie worden vier resultaateenheden

onderscheiden voor specifieke product-markt combinaties. Negen afdelingen ondersteunen

de resultaateenheden. De resultaateenheden hebben eigen accountmanagers en een service-

team dat contractbeheer en administratieve taken uitvoert. De drie leden van het directieteam

geven leiding aan de managers van de resultaateenheden en de ondersteunende afdelingen.

De managers van de resultaateenheden geven leiding aan de accountmanagers en aan de

teammanagers. Figuur 10.3 geeft het nieuwe organigram van Alhermij weer.

De resultaten van de andere themagroepen worden overgenomen. De themagroep leiding-

geven heeft een managementprofiel ontwikkeld. Dat profiel wordt gebruikt bij de selectie

van leidinggevenden voor de nieuwe afdelingen en teams. Verder heeft de themagroep vijf

aanbevelingen uitgewerkt voor realisatie van managementontwikkeling. De themagroep

Goed Overleg heeft zeven criteria opgesteld waaraan goed overleg moet voldoen. De thema-

groep Externe Communicatie en PR heeft de doelen van de contacten met de omgeving

bepaald en beschreven hoe afstemming met betrokkenen in de organisatie plaatsvindt. De

themagroep Strategische Cyclus heeft uitgewerkt hoe strategie-ontwikkeling binnen

Alhermij verder vorm gaat krijgen. De themagroep Cultuur heeft de gewenste cultuur 
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Figuur 10.3  Nieuwe organigram van Alhermij

omschreven in algemene gedragstermen en specifiek voor onder andere communicatie,

samenwerking, overleg en leidinggeven. Ook zijn zes aanbevelingen voor realisatie uitgewerkt.

De resultaten van de themagroep HRM zijn gecombineerd met de visie van het nieuwe hoofd

Personeel en Organisatie tot een drietal uitgangspunten voor het werk van de afdeling en zes

uitgewerkte beleidsvoornemens. Met name in de themagroepen over de bedrijfsprocessen

komt de rol van informatietechnologie regelmatig aan de orde. Het begeleidingsteam ordent

de resultaten, conclusies en aanbevelingen die betrekking hebben op informatietechnologie

tot een zestal uitgangspunten voor beleid op dat gebied. De afdeling Informatietechnologie

integreert die uitgangspunten in het werkplan voor het komende jaar.

Het resultaat van de besluitvorming en de voorstellen uit de themagroepen worden

gebundeld in ‘Op weg naar beter: uitgangspunten en koers voor verdere ontwikkeling van

Alhermij’. Het begeleidingsteam voegt aan dat verslag een uitwerking toe van de realisatie

van de veranderingen. Daarin is opgenomen dat het management verantwoordelijk is voor

de concretisering en invoering van de veranderingen binnen de nieuwe structuur, hoe mede-

werkers worden geplaatst, welke stappen gedurende de rest van het jaar worden genomen en

hoe ondersteuning van de invoering is geregeld.

Eind juni is de personeelsbijeenkomst over ‘Op weg naar beter’. De bespreking begint met

een korte terugblik op het aanpak van het proces. Daarna wordt telkens per thema besproken
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wat de uitkomsten van de diagnose waren en welke richting voor de verbeteringen in de 

conferentie en themagroepen is gekozen. Het eerste thema is de strategische koers van de

organisatie. Daarna komen de opnieuw vormgegeven bedrijfsprocessen aan de orde met de

bijbehorende organisatiestructuur en besturing. Vervolgens gaat het over overleg, leiding-

gevenden, HRM en de nieuwe cultuur. Ter afsluiting wordt het invoeringstraject geschetst en

vraagt de directievoorzitter mensen op te schrijven wat zij zien zitten en waar zij zich zorgen

over maken. De antwoorden op de eerste vraag gaan vrijwel allemaal over de richting van de

veranderingen. De antwoorden op de tweede vraag gaan vooral over de invoering van de 

veranderingen. Meestal zijn dat concrete vragen die in de loop van de zomer of kort na de

start van de nieuwe afdelingen worden beantwoord.

De conferentie is een bijzondere ervaring. Er heerst een zeer goede sfeer en er wordt enorm hard

gewerkt. De twee dagen leveren veel resultaat, mensen krijgen energie en worden enthousiast over

het vervolg. Vooral bijzonder vind ik het begeleiden van kleine groepjes bij het maken van opdrachten.

Voor de samenstelling van de groepen gelden twee criteria: mensen van verschillende afdelingen bij

elkaar brengen en medewerkers liever niet bij hun eigen leidinggevende plaatsen om open uitwisseling

van gedachten en ideeën te bevorderen. Het bijzondere aan de begeleiding van de groepen is dat ik

mensen van elkaar en met elkaar zie leren, dat resultaat wordt geboekt dat bruikbaar is voor het bepalen

van de richting van de veranderingen en dat mensen zichtbaar plezier hebben in het nadenken over

verbetermogelijkheden. Bovendien ontstaat er draagvlak voor het vervolg doordat mensen inzien waarom

dingen beter moeten en zij zelf bedenken hoe dat kan. Tijdens het uitwerken van de kernprocessen zie

ik dat mensen voor het eerst kennis nemen van wat er op andere afdelingen gebeurt, dat afhankelijk-

heden helder worden, dat dubbel werk zichtbaar wordt en dat een gezamenlijk perspectief op verbeter-

mogelijkheden ontstaat.

De conferentie en themagroepen bepalen de inhoud van het rapport dat het begeleidingsteam opstelt aan

het einde van deze fase. Het verslag ‘Op weg naar beter’ of het plan voor de verdere ontwikkeling van

Alhermij is voor het grootste deel een weerslag van de inspanningen die alle leidinggevenden en mede-

werkers gedurende ongeveer een half jaar hebben geleverd. De contouren van de nieuwe organisatie

zijn door de betrokkenen zelf bepaald. De invoering van de nieuwe structuur en de andere verbeteringen

start na de zomer en leidt tot ingrijpende wijzigingen in vrijwel alle aspecten van de organisatie.

Realisatie van de veranderingen
Eind juli vindt het eerste overleg plaats van de directeuren en de managers van de resultaat-

eenheden. In dit overleg staat het vervolg van het ontwikkelingsproces centraal. De nieuw

benoemde leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de invoering van de veranderingen.

In een bijeenkomst van anderhalve dag bespreekt de top van de organisatie de doelen en

werkwijze van het overleg, een aantal strategische vragen, de plannen voor de resultaateenheden

en afdelingen, de begeleiding van teammanagers en de realisatie van de diverse voorgenomen

verbeteringen. Een belangrijke afspraak is dat eind september elke afdeling een effectief en

gedragen plan heeft voor het eerste half jaar. Eind juli vindt ook een workshop plaats voor

alle leidinggevenden over teamontwikkeling. Na de zomer start een opleidingstraject voor de

leidinggevenden en volgt een managementconferentie over het maken van afdelingsplannen.
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De nieuwe afdelingen starten per september. In de zomer beginnen de nieuw benoemde

leidinggevenden aan het maken van afdelingsplannen op hoofdlijnen die zij in september

met medewerkers nader uitwerken. In het najaar worden de afdelingsplannen ter goedkeuring

voorgelegd aan het directieteam.

Vanuit het begeleidingsteam blijven de twee student-leden de invoering ondersteunen. De

interne leden krijgen een functie in de nieuwe organisatie en de externe adviseurs treden

terug. Mijn rol wordt het ondersteunen van de survey-feedback over het ontwikkelingsproces.

Voor die survey-feedback wordt gewerkt met de vragenlijst ‘Veranderen bij Alhermij’. Het

doel van de vragenlijst is om de stand van zaken in het ontwikkelingsproces te bepalen en om

te kijken op welke punten extra aandacht nodig is in het vervolg van het proces. Over de

tweede survey-feedback is in het traject al een aantal keren gesproken. In september ontvangen

alle leidinggevenden en medewerkers een uitnodiging om in kleine groepen de vragenlijst in

te vullen, net als in de diagnostische fase. De aanpak van de tweede survey-feedback en terug-

koppeling van de resultaten half oktober komen uitgebreid aan de orde in paragraaf 10.6.

De overdracht van de taken van het begeleidingsteam naar de leidinggevenden gaat geleidelijk. Tot nu

toe was het directieteam verantwoordelijk voor het ontwikkelingsproces. Daarbij ging het vooral om

het nemen van een aantal beslissingen en om het zorgdragen voor de voortgang van het proces. Het

directieteam, de afdelingshoofden en de teammanagers gaan nu gezamenlijk zorgen voor de realisatie

van de veranderingen en verbeteringen. Tegelijk gaan zij werken aan hun eigen ontwikkeling in een

management development programma. Dat betekent dat er veel wordt gevraagd van de nieuwe leiding-

gevenden. Het gelijktijdig opzetten van nieuwe afdelingen en teams, starten met planmatig werken,

wennen aan meer verantwoordelijkheid, anders leidinggeven en investeren in de eigen professionalisering

is niet eenvoudig. Hoewel het begeleidingsteam in augustus zijn laatste taken uitvoert, wordt de bege-

leiding van de organisatie dan nog niet stopgezet. De afdeling Personeel en Organisatie wordt voor

enkele maanden uitgebreid met de twee student-leden uit het voormalige begeleidingsteam.

Personeel en Organisatie coördineert onder meer het maken van de afdelingsplannen, organiseert een

managementconferentie als de afdelingsplannen zijn goedgekeurd door het directieteam en geeft

vorm aan het management development programma. Over de tweede survey-feedback stem ik af met

de afdeling om aansluiting te houden bij de situatie in de organisatie na de start van de nieuwe afdelingen.

Mijn rol in die survey-feedback is vooral gericht op het begeleiden van de survey en het beschikbaar

maken van de uitkomsten. De bespreking op afdelingen geven betrokkenen zelf vorm. Dat is mede

mogelijk doordat eerder in het ontwikkelingsproces ervaring is opgedaan met de interventie (zie

ook § 10.6).

stand van zaken kort na de invoering van de
nieuwe organisatiestructuur
In deze paragraaf bespreek ik de resultaten van de vragenlijst ‘Veranderen bij Alhermij’. Eerst

presenteer ik de oordelen over de stellingen uit de vragenlijst, de antwoorden op de open vragen

en de perspectieven van verschillende belanghebbenden. Daarna interpreteer ik de resultaten en

geef ik aan hoe deze zijn verbonden met de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces.
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De stappen in het survey-feedbackproces komen in de volgende paragraaf aan de orde. Ik noem

hier vast dat ruim tachtig procent van de mensen de vragenlijst invult en dat alle afdelingen

zijn vertegenwoordigd. De respons onder leidinggevenden en medewerkers is vrijwel gelijk.

Het gehele directieteam vult de vragenlijst in. Verder is de terminologie van de vragenlijst

aangepast aan de situatie bij Alhermij. Daarbij gaat het vooral om kleine aanpassingen.

De stellingen over de rol van verandermanagers worden zodanig ingevuld dat zij aangeven

hoe mensen over het begeleidingsteam denken.

Oordelen over stellingen in de vragenlijst
De oordelen van leidinggevenden en medewerkers over de stellingen in de vragenlijst zijn

samengevat in figuur 10.4. Deze figuur geeft weer hoe mensen naar het nieuwe bedrijf kijken

en hoe zij het organisatie-ontwikkelingsproces ervaren. Voor alle aspecten van de organisatie

en het ontwikkelingsproces is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief, positief

of erg positief worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene resultaten weer. Later in deze

paragraaf komen verschillen in perspectieven van het directieteam, de leidinggevenden en de

medewerkers aan de orde.

Figuur 10.4  Oordelen over Alhermij en het organisatie-ontwikkelingsproces

N.B. De grijstinten geven de erg negatieve, negatieve, positieve en erg positieve oordelen weer. Door deze

weergave is bijvoorbeeld te zien dat ruim een kwart van de mensen erg positief is over de laatste twee

aspecten. In de bespreking van de resultaten zet ik de negatieve oordelen gezamenlijk af tegen de positieve.
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De figuur laat zien dat de zes aspecten die betrekking hebben op de nieuwe organisatie

door een ruime meerderheid van de mensen positief worden beoordeeld. Over drie van die

zes aspecten oordeelt meer dan driekwart van de mensen positief. Ruim tachtig procent van

de mensen heeft een helder beeld van de doelen en strategie van het bedrijf. Bijna tweederde

van de mensen vindt de structuur weinig bureaucratisch. Vijfentachtig procent oordeelt

positief over de cultuur en het leidinggeven. Ruim zeventig procent van de mensen is positief

over de technologie in het bedrijf. Bijna tachtig procent oordeelt positief over het werk bij

Alhermij. Ruim zestig procent is positief over de onderlinge verhoudingen.

Zeven van de acht aspecten die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces

bij Alhermij worden positief beoordeeld door een ruime meerderheid van de mensen. Over

twee van die aspecten oordeelt meer dan driekwart van de mensen positief. Ruim zeventig

procent heeft een helder beeld van de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces. Bijna

tweederde van de mensen vindt dat technologie geen probleem vormt in het ontwikkelingsproces.

Bijna zestig procent vindt dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen en binnen

de nieuwe afdelingen. Zestig procent is positief over het tijdsverloop van het ontwikkelings-

proces. Bijna tachtig procent van de mensen is positief over de informatievoorziening over

het ontwikkelingsproces. Bijna tweederde geeft aan tevreden te zijn over het creëren van

betrokkenheid. De rol van het begeleidingsteam wordt positief beoordeeld door ruim tachtig

procent van de mensen. Bijna zestig procent is positief over de rol van de leidinggevenden.

De twee aspecten die weergeven hoe mensen het organisatie-ontwikkelingsproces beleven

worden het meest positief beoordeeld. Bijna negentig procent van de mensen staat positief

tegenover de uitkomst van het ontwikkelingsproces en vijfentachtig procent steunt het 

ontwikkelingsproces en wil zich ervoor inzetten.

Antwoorden op de open vragen
De twee open vragen worden door vrijwel iedereen beantwoord. Bij de vraag ‘Wat zie je als

belemmering voor het realiseren van de veranderingen bij Alhermij?’ worden in totaal 123

belemmeringen genoemd. Bij de vraag ‘Wat is volgens jou belangrijk om de veranderingen

bij Alhermij goed te laten verlopen?’ worden in totaal 151 succesvoorwaarden genoemd. De

antwoorden op de open vragen zijn geordend in tabel 10.2 en 10.3. Bij elke categorie staan

telkens drie typerende voorbeelden. Ook is vermeld hoeveel procent van de antwoorden op

de open vragen is ingedeeld in de verschillende categorieën. Dat geeft een idee van het belang

van de belemmerende factoren en succesvoorwaarden. De restcategorieën met minder dan

tien procent van de antwoorden zijn niet vermeld.

Tabel 10.2 laat zien dat de twee meest genoemde belemmerende factoren te maken hebben

met het vasthouden aan de oude situatie en met gebrek aan inzet voor het realiseren van een

nieuwe organisatie. Bij elk van de belemmerende factoren kan bijna twintig procent van de

antwoorden worden ingedeeld. De categorie ‘vasthouden aan het oude’ bevat opmerkingen

die gaan over de moeite die mensen hebben om de oude cultuur, normen en waarden los te

laten en om hun gedrag te veranderen. Bij gebrek aan inzet zijn opmerkingen ingedeeld die gaan

over leidinggevenden en medewerkers die onvoldoende energie steken in de veranderingen,

niet betrokken zijn of een afwachtende houding aannemen.
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Tabel 10.2  Belemmerende factoren bij het realiseren van de veranderingen bij Alhermij

Vijftien procent van de antwoorden gaat over onduidelijkheid over de nieuwe situatie. De

meeste opmerkingen gaan erover dat de taken van de nieuwe afdelingen en van medewerkers

nog niet duidelijk zijn. Een aantal mensen geeft aan dat de doelen van het bedrijf en de 

veranderingen onvoldoende helder zijn.

Bijna vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘tijdgebrek’. Daarbij

gaat het over belemmeringen die te maken hebben met te weinig tijd voor de veranderingen,

de druk van het gewone werk en de relatief korte tijd waarin het ontwikkelingsproces zich

heeft afgespeeld. Ook gaan enkele antwoorden erover dat te veel tegelijk verandert.

Iets meer dan tien procent van de antwoorden gaat over de kwantiteit en de kwaliteit van

het personeel. Bij deze categorie zijn opmerkingen ingedeeld die gaan over werkdruk, te weinig

personeel, en onvoldoende kennis en vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers.

Tien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘onvoldoende aandacht voor

belangen’. Het gaat dan om belangen van bepaalde afdelingen, groepen medewerkers en personen

die botsen met de veranderingen.

Ten slotte heeft eveneens tien procent van de antwoorden betrekking op de nieuwe structuur.

In vrijwel alle gevallen betreft het hier opmerkingen die aangeven dat mensen zich afvragen

of de nieuwe structuur een verbetering is ten opzichte van de oude.

Tabel 10.3 laat zien dat goede begeleiding van de realisatiefase de meest genoemde succes-

voorwaarde is. Ruim dertig procent van de antwoorden is ingedeeld bij deze categorie. Veel
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% van de 
Belemmerende factor voorbeelden antwoorden

Vasthouden aan het oude Het vasthouden aan de oude bedrijfscultuur door sommige leidinggevenden en medewerkers 19%
Sommige collega’s vallen terug in hun oude patroon
Gebrek aan flexibiliteit van medewerkers

Gebrek aan inzet voor Niet alle medewerkers werken voldoende mee en staan helemaal achter de veranderingen 19%
de veranderingen Mensen zijn minder bereid tot veranderen dan zij eerder hebben aangegeven

De traagheid waarmee het management kan of wil omschakelen naar een andere manier van werken

Onduidelijkheid over de Veel mensen (incl. leidinggevenden) zijn niet goed op de hoogte van het doel van de veranderingen 15%
nieuwe situatie Onduidelijkheid over wat collega’s gaan doen die zijn toegevoegd aan de afdeling

Onduidelijke taakomschrijvingen en werkprocedures binnen de nieuwe afdeling

Tijdgebrek Te veel tegelijk doordat het normale werk gewoon doorgaat 14%
Mensen moeten wennen aan de nieuwe teamsamenstellingen
Te weinig tijd voor leidinggevenden om zich voldoende met de veranderingen bezig te houden

Kwaliteit en kwantiteit Kennisniveau van medewerkers 11%
personeel Gebrek aan kennis en vaardigheden (vooral bij leidinggevenden)

Tekort aan personeel belet medewerkers om tijd in zichzelf te investeren

Onvoldoende aandacht Conflicterende belangen van betrokkenen na samenvoeging van afdelingen 10%
voor belangen Tegengestelde belangen van bepaalde afdelingen

Het beleid wordt alleen bepaald door de commerciële afdelingshoofden

Nieuwe structuur De kans dat de resultaateenheden erg gaan verschillen in werkzaamheden 10%
De structurering van de nieuwe werkprocessen
De hiërarchische structuur is te weinig veranderd



Tabel 10.3  Succesvoorwaarden voor verdere ontwikkeling van Alhermij

antwoorden gaan over de begeleiding van personen in hun voortrekkersrol, de uitvoering

van hun (nieuwe) taken, het leren ontwikkelen en het omgaan met vragen en onzekerheden.

Ook antwoorden die betrekking hebben op het bewaken van de voortgang zijn ingedeeld in

deze categorie. Daarbij gaat het zowel om opmerkingen over het behouden van het huidige

tempo als om opmerkingen over het wat verlagen van het tempo. Ten slotte zijn enkele

opmerkingen over het zichtbaar maken van resultaten ingedeeld bij deze categorie.

Bijna vijfentwintig procent van de antwoorden gaat over goede communicatie, overleg en

openheid. De meeste antwoorden hebben betrekking op goede onderlinge communicatie,

communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen afdelingen en binnen afdelingen.

Daarnaast wordt goed en voldoende overleg genoemd als succesvoorwaarde. Enkele opmerkingen

die gaan over openheid van zaken en een open, flexibele houding zijn ook bij deze categorie

ingedeeld.

Ruim vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie ‘duidelijkheid over

de veranderingen in de praktijk’. Vrijwel alle opmerkingen gaan over duidelijkheid over de

invulling van de nieuwe structuur, over doelen en taken van de nieuwe afdelingen, concretisering

van afdelingsplannen en taken van personen.

Eveneens ruim vijftien procent van de antwoorden gaat over de inzet van iedereen als succes-

voorwaarde. Bij deze categorie zijn opmerkingen ingedeeld die gaan over inzet, betrokkenheid,

enthousiasme, commitment, een positieve instelling, overeenstemming, samenwerking en

bereidheid tot veranderen.

Ten slotte is een kleine tien procent van de antwoorden ingedeeld bij de categorie ‘ont-

wikkelen van leidinggevenden en medewerkers’. De opmerkingen in deze categorie gaan over

het ontwikkelen, opleiden en trainen van mensen om (beter) te kunnen functioneren in de

nieuwe organisatie.
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% van de 
Succesvoorwaarde Voorbeelden antwoorden

Begeleiding tijdens de Goede begeleiding van leidinggevenden die een voortrekkersol spelen in het veranderingsproces 32%
realisatiefase Mensen moeten de tijd krijgen om zich aan te passen

Doorgaan op de ingeslagen weg, geboekte winst niet door de vingers laten glippen

Communicatie, overleg  Goede communicatie binnen afdelingen, tussen afdelingen en vanuit directie naar de hele organisatie 23%
en openheid (Zeer) regelmatig overleg tussen afdeling en leidinggevende

Doorgaan met openheid naar iedereen op elk niveau

Duidelijkheid over de Nog meer duidelijkheid over taken van de afdelingen 17%
veranderingen in de praktijk Beter uitleggen wat zaken in de praktijk voor de afdeling zelf en voor andere afdelingen betekenen

Doelen van elke stap in het proces goed aangeven zodat helder is waar we naartoe gaan

Inzet van iedereen Daadwerkelijk en krachtig veranderen van iedereen 17%
Veranderingen moeten door collega’s worden gedragen
Samenwerking: niet naast elkaar maar met elkaar

Ontwikkelen van leiding- Medewerkers zich laten ontwikkelen door specifieke studies, zo nodig ook voor leidinggevenden 10%
gevenden en medewerkers Éen persoonlijk ontwikkelingsplan voor iedereen

Medewerkers en leidinggevenden opleiden



Perspectieven van directieteam, leidinggevenden en medewerkers
Bij Alhermij vervult met name de directie de strategische rol in de veranderingen. Onder leiding

van de directievoorzitter wordt een organisatie-ontwikkelingsproces gestart gericht op integrale

verbetering van het bedrijf. Samen met de andere directieleden bepaalt hij een globale visie

op de koers en de aanpak van het ontwikkelingsproces. Al vroeg in dat ontwikkelingsproces

gaan de directieleden de strategische rol meer samen invullen met leidinggevenden en mede-

werkers. Voorbeelden daarvan zijn dat het besluit over de thema’s die in het ontwikkelings-

proces aan de orde komen en het besluit over de nieuwe structuur van de organisatie in grote mate

is gebaseerd op ideeën van leidinggevenden en medewerkers. De rol van de leidinggevenden

en medewerkers is gelijk gedurende het voortraject. Gezamenlijk werken zij aan de diagnose

en aan het bepalen van de richting van de veranderingen. Na de start van de nieuwe afdelingen

zijn leidinggevenden verantwoordelijk voor de invoering van alle verbeterplannen. Ter voor-

bereiding van die rol start vroeg in het ontwikkelingsproces een speciaal traject voor leiding-

gevenden. Medewerkers spelen evengoed een rol bij het invoeren van de veranderingen en

verbeteringen. Deze zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe afdelingen en daar
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Directie- Leiding- Medewerkers Grootste verschil
team gevenden

negatief positief negatief positief negatief positief

Organisatie

Doelen en strategie 0% 100% 10% 90% 20% 80% 20%

Structuur 0% 100% 20% 80% 45% 55% 45%

Cultuur en leidinggeven 0% 100% 5% 95% 20% 80% 20%

Technologie 35% 65% 35% 65% 25% 75% 10%

Werk 0% 100% 10% 90% 25% 75% 25%

Verhoudingen 0% 100% 30% 70% 40% 60% 40%

Ontwikkelproces

Doelen en aanpak 0% 100% 20% 80% 30% 70% 30%

Technologie 35% 65% 25% 75% 40% 60% 15%

Spanningen 0% 100% 55% 45% 60% 40% 60%

Tijdsverloop 0% 100% 45% 55% 40% 60% 45%

Informatievoorziening 0% 100% 25% 75% 25% 75% 25%

Creëren betrokkenheid 0% 100% 20% 80% 40% 60% 40%

Rol begeleidingsteam 0% 100% 25% 75% 20% 80% 25%

Rol leidinggevenden 35% 65% 30% 70% 45% 55% 15%

Verwachting uitkomst 0% 100% 0% 100% 15% 85% 15%

Steun en inzet 0% 100% 0% 100% 20% 80% 20%

Tabel 10.4  Positieve en negatieve oordelen uitgesplitst naar directieteam, leidinggevenden en medewerkers

N.B. Donkergrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest negatief oordeelt over

een aspect. Lichtgrijs gemaakte percentages geven aan welke groep het meest positief oordeelt

over een aspect. Wanneer het grootste verschil 25% of meer bedraagt, is dat zwart gemaakt.



werken leidinggevenden en medewerkers samen aan. De leidinggevenden en medewerkers

zijn tegelijk ontvangers van de veranderingen. Die veranderingen hebben zij zelf ontwikkeld,

waardoor de rol van ontvangers een andere betekenis krijgt. Bij Alhermij lopen de rollen

voor een belangrijk deel door elkaar. In zekere zin vervullen het directieteam, de leiding-

gevenden en de medewerkers elk van de drie rollen. De rol van begeleidingsteam is niet in

termen van strategen, invoerders of ontvangers te bepalen. Invoeren of ontvangen van de

veranderingen is niet aan de orde, want voor de invoering is het team opgeheven. Een strategische

rol heeft het team evenmin gespeeld, omdat het team geen besluiten heeft genomen en de

koers van het ontwikkelingsproces door betrokkenen zelf is bepaald.

Het directieteam, de leidinggevenden en de medewerkers verschillen van mening over alle

zestien aspecten. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de oordelen over het bedrijf en het

ontwikkelingsproces. Het directieteam oordeelt over vrijwel alle aspecten het meest positief.

De medewerkers oordelen het minst positief over vrijwel alle aspecten van het bedrijf en het

ontwikkelingsproces. Voor de leidinggevenden geldt een tussenpositie bij de meeste aspecten.

De verschillen zijn betrekkelijk klein en alledrie de groepen oordelen over vrijwel alle aspecten

positief.

Bij drie aspecten die betrekking hebben op Alhermij als organisatie zijn de verschillen

tenminste vijfentwintig procent. Vijfenveertig procent van de medewerkers vindt de structuur

van het bedrijf bureaucratisch. De meeste leidinggevenden en alle leden van het directieteam

vinden dat niet het geval. Driekwart van de medewerkers is positief over het werk bij

Alhermij net als vrijwel alle leidinggevenden en het directieteam. Veertig procent van de

medewerkers en dertig procent van de leidinggevenden oordeelt negatief over de onderlinge

verhoudingen binnen het bedrijf. De leden van het directieteam zijn daar positief over.

Op zes van de aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces zijn de verschillen

tussen de groepen tenminste vijfentwintig procent. Dertig procent van de medewerkers heeft

geen helder beeld van de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces. Bij leidinggevenden

is het percentage negatieve oordelen over dat aspect twintig procent. Voor de leden van het

directieteam bestaat geen onduidelijkheid over de doelen en aanpak. Een kleine meerderheid van

de leidinggevenden en medewerkers vindt dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen

tussen en binnen afdelingen. Het directieteam vindt niet dat er spanningen ontstaan. Rond

de veertig procent van de leidinggevenden en medewerkers oordeelt negatief over het tijds-

verloop van het ontwikkelingsproces, terwijl alle leden van het directieteam daar positief

over zijn. Ook is het directieteam unaniem positief over de informatievoorziening. Bij leiding-

gevenden en medewerkers is driekwart daar positief over. Veertig procent van de medewerkers

vindt dat er onvoldoende betrokkenheid wordt gecreëerd bij het ontwikkelingsproces. Het

directieteam en de meeste leidinggevenden zijn daar positief over. Ongeveer driekwart van

de leidinggevenden en medewerkers is positief over de rol van het begeleidingsteam in het

ontwikkelingsproces. Van het directieteam zijn alle leden daar positief over.

Interpretatie van de resultaten
In dit gedeelte interpreteer ik bovengenoemde resultaten en probeer ik een samenhangend

beeld te ontwikkelingen van de situatie bij Alhermij kort na de start van de nieuwe afdelingen.

De interpretatie van de resultaten begint met twee vragen: wat gaat op dat moment goed bij
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het bedrijf en wat is lastig bij de verdere ontwikkeling van de organisatie en de afdelingen?

In de beantwoording van deze vragen integreer ik de oordelen over de stellingen en de antwoorden

op de twee open vragen uit de vragenlijst. Dan besteed ik aandacht aan de verschillen tussen

het directieteam, de leidinggevenden en de medewerkers in de beoordeling van de aspecten uit

de vragenlijst. Vervolgens plaats ik de resultaten in het licht van de aanpak van het organisatie-

ontwikkelingsproces. Het vergelijken van de resultaten van deze case met die van de andere

cases gebeurt in het volgende hoofdstuk.

Wat gaat goed?

Zowel de nieuwe organisatie als het organisatie-ontwikkelingsproces worden positief beoordeeld

door een ruime meerderheid van de betrokkenen. Bovendien geeft vrijwel iedereen aan positieve

verwachtingen te hebben van de uitkomst van het ontwikkelingsproces, dat proces te steunen

en zich ervoor te willen inzetten.

Kort na de start van de nieuwe afdelingen wordt de organisatie op alle punten positief

beoordeeld. Ongeveer tachtig procent van de mensen is positief over de doelen en strategie.

Mede doordat gedurende het ontwikkelingsproces aandacht is besteed aan de strategische

cyclus zijn mensen op de hoogte van de doelen van de organisatie en de manier waarop het

bedrijf deze wil realiseren. Vijfentachtig procent van de mensen oordeelt positief over cultuur

en leidinggeven wat aangeeft dat er goede voorwaarden voor samenwerking zijn en dat mensen

een positieve eerste indruk van de nieuw benoemde leidinggevenden hebben. Vermoedelijk

is dat oordeel gedeeltelijk een gevolg van de aandacht die tijdens het ontwikkelingsproces

aan cultuur en leidinggeven is besteed. Bijna driekwart van de mensen is positief over de

technologie bij het bedrijf. De meeste mensen kunnen goed werken met de computers en

systemen. Technologie is in het ontwikkelingsproces geen apart thema geweest, omdat daar

de afgelopen twee jaar al veel in is geïnvesteerd. Bijna tachtig procent van de mensen oordeelt

positief over het werk bij Alhermij. Dat oordeel draagt eraan bij dat mensen zich willen inzetten

voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Structuur en onderlinge verhoudingen

worden door ruim zestig procent van de mensen positief beoordeeld. De eerste score betekent

dat het merendeel van de mensen vindt dat de nieuwe organisatiestructuur personen en

afdelingen voldoende mogelijkheden biedt om zelf te bepalen hoe zij hun werk uitvoeren. De

tweede betekent dat personen en afdelingen zich niet zozeer op hun eigen belangen richten,

maar zich gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling van de organisatie.

Het ontwikkelingsproces wordt op zeven van de acht aspecten positief beoordeeld.

Ongeveer driekwart van de mensen is positief over de doelen en aanpak, de informatievoorziening

en de rol van het begeleidingsteam. De doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces zijn in

samenspraak met alle betrokkenen bepaald wat bijdraagt aan de duidelijkheid ervan en de onder-

linge overeenstemming erover. Aan de informatievoorziening is gedurende het ontwikkelings-

proces veel aandacht besteed. Daardoor oordeelt bijna tachtig procent van de mensen positief

over de stellingen die over de informatievoorziening gaan. Goede informatievoorziening

hangt ook samen met de duidelijkheid over de doelen en aanpak. Tachtig procent van de

mensen is positief over de rol van het begeleidingsteam wat aangeeft dat zij vinden dat het

team het ontwikkelingsproces goed heeft ondersteund. Ongeveer zestig procent van de mensen

oordeelt positief over de technologie, het tijdsverloop, het creëren van betrokkenheid en de
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rol van de leidinggevenden. Het positieve oordeel over het aspect technologie geeft aan dat

mensen vinden dat de computersystemen flexibel zijn en geen belemmering vormen voor de

veranderingen en verbeteringen. Een meerderheid is tevreden over het tijdsverloop van

ongeveer een jaar tussen het begin van het ontwikkelingsproces en de invoering van de nieuwe

organisatiestructuur. De fasering is helder en voor de verschillende stappen is voldoende tijd

beschikbaar. Bijna tweederde van de mensen vindt dat er voldoende aandacht wordt besteed

aan het creëren van betrokkenheid. Er is voldoende aandacht voor medewerkers, hun ideeën

en ervaringen en de verschillende afdelingen. Tegelijk vindt ongeveer eenderde van de mensen

dat de medewerkers nog meer betrokken kunnen worden in het ontwikkelingsproces. Een

meerderheid vindt dat leidinggevenden medewerkers voldoende betrekken, aandacht besteden

aan de gevolgen van het ontwikkelingsproces, hun stijl van leidinggeven goed aanpassen en

zich vlot hun nieuwe positie eigen maken.

Ten slotte geeft vrijwel iedereen aan een positieve verwachting van de uitkomst van het

ontwikkelingsproces te hebben. Ook zijn de steun en inzet voor het ontwikkelingsproces hoog.

Dat wil zeggen dat het proces breed wordt gedragen en dat mensen zich ervoor willen blijven

inzetten. Dat is een gunstige uitgangssituatie voor de verdere ontwikkeling van Alhermij. Nu de

nieuwe afdelingen zijn gestart wordt aan de slag gegaan met de realisatie van vele andere 

veranderingen en verbeteringen. Elke afdeling gaat voor zichzelf bekijken hoe die realisatie

concreet kan worden ingevuld. Daarnaast is er een aantal verbetervoorstellen geformuleerd

die om organisatiebrede realisatie vragen.

Kortom, de positieve resultaten vormen een stevige basis voor het vervolg en geven aan

dat er kort na de start van de nieuwe afdelingen nauwelijks belemmeringen zijn. Dat betekent

niet dat het ontwikkelingsproces bijna is voltooid. De realisatie van de veranderingen en 

verbeteringen vraagt een aanzienlijke inspanning die mogelijk meer tijd vraagt dan de voor-

bereiding ervan. Bovendien is met het ontwikkelingsproces een leerproces in gang gezet dat

op termijn tot continue verbetering en aanpassing moet leiden.

Wat is lastig?

De antwoorden op de open vragen uit de vragenlijst geven naar mijn idee aan wat er lastig is

of kan zijn voor de verdere ontwikkeling van Alhermij. Ondanks de overwegend positieve

resultaten is het zinvol om naar de belemmerende factoren en succesvoorwaarden te kijken

die bij de open vragen worden genoemd en na te gaan wat deze betekenen voor de realisatie

van veranderingen en verbeteringen.

De twee meest genoemde belemmerende factoren zijn ‘vasthouden aan het oude’ en

‘gebrek aan inzet voor de veranderingen’. De succesvoorwaarde ‘inzet van iedereen’ hangt

daarmee samen. De antwoorden die bij deze categorieën zijn ingedeeld geven aan dat mensen

signaleren dat niet iedereen meegaat met de ontwikkelingen of zich ervoor inzet. Hoewel het

om ongeveer tien procent van de mensen lijkt te gaan, zie ik deze antwoorden als een signaal

dat aandacht nodig blijft voor het betrekken van alle mensen in het ontwikkelingsproces.

Mogelijk speelt voor sommige mensen mee dat zij hun belangen onvoldoende gewaardeerd

zien. Voor een deel kunnen leidinggevenden aandacht geven aan medewerkers die achterblijven.

Tevens is dat een thema waar de personen die de realisatie ondersteunen op kunnen letten.

Een tweede thema om op te letten is de spanning tussen en binnen afdelingen. Waarschijnlijk
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zijn deze spanningen een gevolg van de structuurwijziging en nemen die in de loop van 

de tijd af. Echter, zonder aandacht voor de spanningen kunnen deze tot problemen verdere

ontwikkeling van Alhermij belemmeren. Een derde thema om aandacht voor te houden is de

succesvoorwaarde ‘communicatie en overleg’. De informatievoorziening werd voorheen vooral

gecoördineerd of verzorgd door het begeleidingsteam. Tijdens de realisatie is het een taak

van de leidinggevenden om te zorgen voor goede communicatie en overleg met hun afdelingen.

De belemmeringen ‘onduidelijkheid over de nieuwe situatie’ en ‘nieuwe structuur’ met de

daaraan gespiegelde succesvoorwaarde ‘duidelijkheid over de veranderingen in de praktijk’

hebben vooral betrekking op de nieuw gevormde afdelingen. Deze bestaan nog kort en zijn

nog volop in ontwikkeling. Er is een taakconversietabel gemaakt om de werkzaamheden van

de oude afdelingen een plek te geven in de nieuwe organisatie, maar de nieuwe indeling is

noch uitputtend, noch definitief. Gaandeweg zal de nieuwe structuur zich uitkristalliseren en

verwacht ik dat de onduidelijkheden afnemen. Mogelijk neemt de kritiek van een aantal

mensen op de structuur dan af en gaan nog meer mensen vinden dat er sprake is van een 

verbetering ten opzichte van de vorige situatie.

De weinig genoemde belemmerende factor ‘kwaliteit en kwantiteit van personeel’ en 

de succesvoorwaarde ‘ontwikkelen en opleiden van leidinggevenden en medewerkers’ lijken

voldoende onderkend. De nieuwe afdeling Personeel en Organisatie besteedt veel aandacht

aan deze thema’s. Leidinggevenden hebben in het eigen traject een persoonlijk opleidings-

plan gemaakt dat in het management development programma aan de orde komt.

Waarschijnlijk draagt dat dat MD-programma bij aan het verminderen van het percentage

negatieve oordelen over de rol van leidinggevenden in het ontwikkelingsproces. Na de start

van de nieuwe afdelingen worden de opleidingsbehoeften en de opleidingsnoodzaak van

medewerkers geïnventariseerd.

De kern van het antwoord op de vraag wat er lastig is lijkt mij het zorgdragen voor en

begeleiden van de realisatie van de veranderingen en verbeteringen. De gemaakte plannen

zijn verstrekkend en vragen een inspanning van iedereen. De verantwoordelijkheid voor de

realisatie ligt bij de leidinggevenden. De afdeling Personeel en Organisatie ondersteunt de

leidinggevenden en is voor de beginfase van de realisatie tijdelijk versterkt. Tot nu toe zijn de

meeste betrokkenen positief over de begeleiding van het ontwikkelingsproces.

Leidinggevenden en de afdeling Personeel en Organisatie nemen de begeleiding over. Daarbij

lijkt mij vooral belangrijk dat niet alleen het dagelijkse werk aandacht krijgt maar dat ook

echt aan de slag wordt gegaan met de verbeterplannen. Middels de afdelingsplannen wordt

gezorgd voor concretisering van die plannen in de verschillende onderdelen van de organisatie.

In die plannen worden ook de consequenties van de nieuwe structuur helderder. Om de vinger

aan de pols te houden staat gepland dat de afdelingsplannen binnen een jaar opnieuw worden

bezien en tevens vindt dan een organisatiebrede evaluatie van de vorderingen plaats.

Perspectieven van directieteam, leidinggevenden, medewerkers en projectteam

Er is een patroon zichtbaar in de wijze waarop het directieteam, de leidinggevenden en de

medewerkers de aspecten in de vragenlijst beoordelen. Het directieteam is unaniem positief

over vrijwel alle aspecten die betrekking hebben op de organisatie en het ontwikkelingsproces.

De scores van de leidinggevenden zijn iets lager, maar nog steeds zijn vrijwel alle leiding-
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gevenden positief over de meeste aspecten. Van de medewerkers is een ruime meerderheid

positief over de meeste aspecten. Een interpretatie hiervan is dat de percentages positieve

oordelen dalen naarmate de positie in de hiërarchie daalt. Kijkend naar de rol van de drie

groepen in het ontwikkelingsproces zouden de scores van leidinggevenden en medewerkers

ongeveer gelijk moeten zijn. Immers, leidinggevenden en medewerkers hebben zich gezamenlijk

ingezet tijdens de diagnose en het bepalen van de richting van de veranderingen. De directie

stuurde het proces en was verantwoordelijk voor de voortgang. Die andere rol zou tot andere

scores kunnen hebben geleid. Echter, gedurende het ontwikkelingsproces heeft voor leiding-

gevenden een apart traject gelopen om hen voor te bereiden op hun rol tijdens de realisatie.

De graduele verschillen in perspectief zijn daarom te begrijpen vanuit een combinatie van

positie in de organisatie en rol in het ontwikkelingsproces.

Nadere beschouwing van de verschillen in perspectief leert dat er sprake is van twee

patronen. Over de aspecten structuur, werk, doelen en aanpak, informatievoorziening, creëren

van betrokkenheid en rol van het begeleidingsteam is het directieteam unaniem positief, zijn

de meeste leidinggevenden positief en is een ruime meerderheid van de medewerkers positief.

Hoewel de grootste verschillen op deze aspecten variëren van vijfentwintig procent tot vijf-

enveertig procent is er geen sprake van tegenstellingen. Het komt niet voor dat één groep

overwegend positief is over een aspect en de andere groep overwegend negatief. Dat maakt

het bespreken van deze verschillen minder spannend.

Het tweede patroon verschilt iets. Bij de aspecten onderlinge verhoudingen, spanningen

en tijdsverloop is wederom sprake van een afnemend percentage positieve oordelen. Echter, nu

staan de positieve oordelen van alle drie de leden van het directieteam tegenover een duidelijk

lager percentage positieve oordelen van leidinggevenden en medewerkers. Over het aspect

spanningen oordeelt zelfs de meerderheid van de leidinggevenden en medewerkers negatief.

De verschillen in de oordelen over onderlinge verhoudingen en spanningen lijken aan te

geven dat het directieteam zich onvoldoende realiseert wat de consequenties zijn van de

structuurwijziging die is doorgevoerd. Een meerderheid van de leidinggevenden en mede-

werkers geeft na de start van de nieuwe afdelingen aan dat er spanningen tussen en binnen

groepen in de organisatie ontstaan en een redelijk deel van deze groepen vindt dat personen en

afdelingen vooral gericht zijn op hun eigen belangen. Het is belangrijk dat leidinggevenden

en medewerkers deze thema’s bespreken in bijvoorbeeld hun afdelingsoverleg. Indien blijkt

dat die thema’s extra aandacht behoeven tijdens de verdere invoering is het zinvol om daar

ook met het directieteam over te spreken. Voor tijdsverloop is een vergelijkbare aanpak

denkbaar. Ook verschilt het perspectief van het directieteam van dat van een redelijk deel van

de leidinggevenden en medewerkers. Het lijkt daarom verstandig om aandacht te besteden

aan het tempo waarin de verdere ontwikkeling van het bedrijf zich gaat voltrekken.

De uitsplitsing van de resultaten voor het directieteam, de leidinggevenden en de mede-

werkers is een toevoeging aan het algemene beeld dat eerder in deze paragraaf wordt

geschetst. Een meerderheid van de drie groepen is positief over alle aspecten die in de

vragenlijst aan de orde komen, met uitzondering van het oordeel van de leidinggevenden en

medewerkers over spanningen. Het vergelijken van de resultaten gaat daardoor in vrijwel alle

gevallen over de vraag of de hele groep positief oordeelt, bijna de hele groep of een meerderheid

van de groep. Dat wil niet zeggen dat aan de verschillen geen aandacht hoeft te worden
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besteed. Wel valt op dat er sprake is van relatief kleine verschillen en dat alle drie de groepen

positief oordelen over vijftien van de zestien aspecten. Het lijkt erop dat de gezamenlijke

aanpak van het ontwikkelingsproces leidt tot een overeenkomstig oordeel over de stand van

zaken.

De gevolgde aanpak bij de invoering van veranderingen

De aanpak van de veranderingen bij Alhermij karakteriseer ik volgens de kenmerken van de

ontwerpbenadering en ontwikkelbenadering. Deze benaderingen zijn in paragraaf 2.6 toegelicht

en in een tabel tegen elkaar afgezet. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of een kenmerk

volgens de ontwerpbenadering is ingevuld of volgens de ontwikkelbenadering. Daarna licht

ik toe waarom ik voor Alhermij tot een bepaalde karakterisering ben gekomen en ga ik in op

de effectiviteit van de gevolgde aanpak.

De nieuwe directievoorzitter ontwikkelt in de periode dat hij kennismaakt met de organisatie

een beeld van situatie in het bedrijf. In zijn eerste beeld kent Alhermij een aantal tekort-

komingen, zoals onduidelijke en inefficiënte bedrijfsprocessen, beperkt ondernemerschap en

weinig professioneel management. Tegelijk ziet de directievoorzitter het bedrijf een bron van

kennis, inzicht en ervaring. Hij acht de kennis en ervaring van het over het algemeen hoog

opgeleide personeel onmisbaar voor de organisatie en hij ziet voor leidinggevenden en 
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Kenmerk Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

Visie op organisaties Bron van tekortkomingen Bron van kennis, inzicht en ervaring

Idee over problemen Bekend en moeten worden opgelost Eerst nadere verkenning nodig

Einddoel Concreet en bekend, blauwdruk Abstract, open aanpak
Stabiele eindsituatie Voortdurende ontwikkeling

Methode en werkwijze Standaard en algemeen Sterk afhankelijk van verloop proces

Besturing Initiatief, coördinatie en controle vanuit Initiatief varieert, coördinatie en controle vinden 
topmanagement plaats in overleg

Vormgeving verandering Projectorganisatie, vormgeving toegewezen Bestaande organisatie, gezamenlijk vormgeven 
aan specifieke personen aan de ontwikkeling

Basis voor besluiten Rationele argumenten, technische en Politieke haalbaarheid, acceptatie van
bedrijfseconomische feiten verschillende betrokken partijen

Conflicten Weinig plaats voor en worden genegeerd Door overleg en onderhandeling wordt naar 
gemeenschappelijke doelen gestreefd

Wijze van invoering Snel veranderen Stap voor stap veranderen
Scheiding tussen ontwerp en invoering Geleidelijke overgang tussen fasen
Strakke normen en planning Ruimte voor bijsturing

Participatie Lastig door nadruk op herontwerp organisatie Mogelijk door nadruk op geleidelijk ontwikkelen
topmanagement heeft centrale rol gedurende Verschillende betrokken partijen krijgen
hele proces verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in proces

Adviseur Brengt als expert kennis in over Ondersteunt vooral verloop van proces en laat 
organisatieontwerp organisatie eigen kennis gebruiken

Tabel 10.5  De aanpak van de organisatie-ontwikkeling bij Alhermij



medewerkers een prominente rol weggelegd in het veranderingsproces dat gaat komen.

Daarom wordt gekozen voor een ontwikkelbenadering waarin met alle betrokkenen aan 

verandering en verbetering wordt gewerkt. Vroeg in het ontwikkelingsproces vindt nadere

verkenning van de problemen plaats met alle leidinggevenden en medewerkers. Tijdens stages

en met een diagnostische vragenlijst wordt uitgebreid in kaart gebracht wat vraagstukken en

knelpunten voor de organisatie zijn. Na een uitgebreide probleeminventarisatie en –analyse

wordt bepaald welke thema’s in de verdere ontwikkeling centraal komen te staan. Het einddoel

van het ontwikkelingsproces is in de eerste fasen abstract: integrale verbetering van de organisatie.

Na een aantal maanden ontstaat het idee voor herinrichting, daarna komen alternatieve

organisatievormen in beeld en in de zomer wordt een keuze gemaakt voor een nieuw ontwerp.

Ook verbetermogelijkheden voor andere thema’s worden gedurende het project concreter.

Op de meeste gebieden is het streven om een leerproces in gang te zetten in de richting van

voortdurende ontwikkeling en aanpassing.

De methode en werkwijze zijn algemeen in die zin dat het ontwikkelingsproces in een

aantal fasen is ingedeeld, dat met vragenlijsten voor alle leidinggevenden en medewerkers

wordt gewerkt en dat verbeterthema’s in themagroepen worden uitgewerkt. Echter, de invulling

van de methode en werkwijze is sterk afhankelijk van het proces en daarom karakteriseer ik

dit kenmerk als aansluitend bij de ontwikkelbenadering. De globale fasering wordt gedurende

het proces nader ingevuld. De werkwijze met de vragenlijsten wordt gaandeweg bepaald en

speciaal voor Alhermij wordt een diagnostische vragenlijst gemaakt. Na de diagnose ontstaat het

idee voor een conferentie om de fase van het bepalen van de richting voor de veranderingen

mee te starten. Vervolgens gaan themagroepen op eigen wijze aan de slag met de uitwerking

van oplossingsrichtingen voor verschillende vraagstukken. De besturing van het ontwikkelings-

proces is in handen van de directie. De directievoorzitter neemt het initiatief voor het proces

en de drie directieleden zijn verantwoordelijk voor de voortgang. De coördinatie wordt aan

het begeleidingsteam overgedragen. Het begeleidingsteam zorgt samen met de organisatie

voor de vormgeving van het ontwikkelingsproces. De globale planning wordt bijvoorbeeld in

overleg met de organisatie uitgewerkt, de invulling van de fasering gebeurt deels op basis van

wensen en ideeën uit de organisatie en het conferentieprogramma wordt samen met betrokken

ingevuld. Met de bestaande organisatie wordt gewerkt aan inventarisatie van de problemen,

uitwerking van oplossingsrichtingen en ideeën voor realisatie van de veranderingen (zie ook

figuur 10.5).

Acceptatie van verschillende betrokken partijen staat centraal bij de besluiten die de

directie neemt. Na de start van het ontwikkelingsproces volgen twee belangrijke besluiten.

Het eerste betreft de thema’s om mee verder te gaan na de diagnose en het tweede de nieuwe

organisatiestructuur en de realisatie van andere verbeteringen. Leidinggevenden en mede-

werkers hebben gezamenlijk aan de diagnose gewerkt en de directie neemt de thema’s over

die daarin naar voren zijn gekomen. Acceptatie van betrokkenen is eveneens van belang bij

het bepalen van de nieuwe organisatiestructuur. Daarom wordt gekozen uit vier alternatieven

die tijdens de conferentie en in de themagroepen zijn ontwikkeld. Rationele argumenten en

bedrijfseconomische feiten spelen mede een rol en daarom zijn voor elk alternatief organisatie-

kundige en strategische voor- en nadelen geïnventariseerd. In het besluit over het vervolg

worden voor alle verbetervoorstellen van de themagroepen en ideeën voor realisatie overgenomen.
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Conflicten doen zich weinig voor. Als dat wel het geval is volgt overleg en wordt een oplossing

gevonden. Het ontwikkelingsproces is een gemeenschappelijk project waarin leidinggevenden

en medewerkers gezamenlijk de doelen bepalen en deze uitwerken, waardoor conflicten groten-

deels worden voorkomen.

Voorbereiding en invoering van de veranderingen gaan stapsgewijs. Het ontwikkelproces

is ingedeeld in een aantal fasen die geleidelijk in elkaar overgaan. De conferentie vormt 

bijvoorbeeld de start van het bepalen van de richting van de veranderingen. Mensen die dan of

later in de themagroepen met bepaalde onderwerpen aan de slag gaan zetten bepaalde verbeter-

ideeën al om in handelen als dat mogelijk is. Zo lopen het bepalen van de oplossingsrichtingen

en realisatie in elkaar over. Ruimte voor bijsturing is nadrukkelijk gecreëerd door het 

ontwikkelingsproces te starten met een globale planning (zie tabel 10.1). In de loop van het

traject wordt bezien of een bepaalde fase is afgerond en met de volgende kan worden begonnen.

Het ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur komt geleidelijk tot stand, maar de nieuwe

afdelingen gaan per september van start. In het afdelingsplan komt aan de orde hoe gaandeweg

aan de realisatie van verschillende verbeteringen wordt gewerkt. Leidinggevenden en mede-

werkers participeren in het ontwikkelingsproces door gezamenlijk te bepalen wat de problemen

zijn, in gemengde groepen verbetervoorstellen uit te werken en daarna in de nieuwe afdelingen

vorm te geven aan de realisatie. Het begeleidingsteam ondersteunt vooral het verloop van het

ontwikkelingsproces en faciliteert de organisatie bij het gebruiken van eigen kennis en het leren

veranderen. Ook bij bepalen van de nieuwe organisatiestructuur vervult het begeleidings-

team een grotendeels faciliterende rol. Vier alternatieve organisatievormen worden ontwikkeld

in themagroepen. De expertise van het begeleidingsteam wordt gebruikt om de ideeën te

ordenen en om voor- en nadelen van de alternatieven in kaart te brengen.

Tabel 10.5 en de toelichting overziend concludeer ik dat het organisatie-ontwikkelings-

proces bij Alhermij grotendeels volgens een ontwikkelbenadering wordt aangepakt. Van de

elf kenmerken typeer ik er acht als behorend bij de ontwikkelbenadering, voor twee neem ik

een tussenpositie in en één kenmerk typeer ik als behorend bij de ontwerpbenadering. Juist dat

ene kenmerk betreft de besturing van het ontwikkelingsproces. De directie stuurt het proces

aan, is verantwoordelijk voor de voortgang en stelt voor de coördinatie van alle activiteiten

het begeleidingsteam aan. De besturing komt vooral neer op het nemen van een aantal

besluiten die de kaders waarbinnen het ontwikkelingsproces zich beweegt. Het verloop van

het proces wordt gezamenlijk met leidinggevenden en medewerkers bepaald, waarbij het

begeleidingsteam een ondersteunende rol vervult. Leidinggevenden en medewerkers werken

aan nadere concretisering van de diagnose, de richting van de veranderingen en verbeteringen,

en de realisatie. Figuur 10.5 geeft weer hoe bij Alhermij wordt gependeld tussen kaderstelling

en concretisering.

De effectiviteit van de overwegend ontwikkelmatige aanpak van het veranderingsproces

bij Alhermij bepaal ik in eerste instantie aan de hand van de beoordeling door betrokkenen.

Over de acht aspecten van de vragenlijst die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces

oordeelt 4% erg negatief, 31% procent negatief, 59% procent positief en 6% procent erg

positief. Een positief oordeel over het ontwikkelingsproces door in totaal tweederde van de

mensen bij Alhermij zie ik als een hoge proceseffectiviteit. Deze hoge proceseffectiviteit is naar

mijn idee vooral een gevolg van de centrale rol die leidinggevenden en medewerkers hebben
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gespeeld in het ontwikkelingsproces. De karakterisering van de aanpak en de schematisering in

figuur 10.4 laten zien dat in alle fasen van het ontwikkelingsproces samen met alle betrokkenen

wordt gewerkt. De directie neemt een aantal beslissingen, waarvan de keuze voor de nieuwe

organisatiestructuur de meest ingrijpende is. Deze beslissing is net als alle andere gebaseerd op

kennis, ideeën en ervaringen van mensen uit de organisatie. Het begeleidingsteam inventariseert,

coördineert, brengt resultaten samen, ordent informatie en zet op die manier in zekere zin

ook kaders. Dat zijn geen besluiten, maar gesystematiseerde weergaven van wat mensen zelf

inbrengen. Het begeleidingsteam koppelt die inbreng soms aan organisatiekundige inzichten,

bijvoorbeeld als het gaat om het ordenen van informatie uit de diagnose. De gesignaleerde

vraagstukken, problemen en knelpunten worden geordend in een aan de situatie bij Alhermij

aangepaste versie van een bestaand diagnostisch model (zie figuur 10.2).

Uiteindelijk zijn alle verbeterplannen geheel of grotendeels ontwikkeld door leiding-

gevenden en medewerkers. De beslissing van de directie om alle resultaten van de thema-

groepen over te nemen in het plan voor realisatie geeft aan dat de ervaringen van problemen

en de ideeën over oplossingen van leidinggevenden en medewerkers centraal staan. Voor een

deel is de realisatie van verbeteringen al gestart, maar verdere ontwikkeling moet nog plaat

vinden. Op basis van de huidige situatie is te verwachten dat die verdere ontwikkeling positief

zal verlopen. De aanpak van het ontwikkelingsproces verandert niet, wel gaan leidinggevenden

en medewerkers meer zelf het verloop van het proces bepalen. De afdelingsmanagers en 

de afdeling Personeel en Organisatie gaan de organisatiebrede verbeteringen begeleiden.

De uitdaging is om de ondersteuning van de volgende fase zodanig voort te zetten dat realisatie

van de verbeterplannen verder vorm krijgt en slaagt.
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Figuur 10.5  Pendelen tussen kaderstelling en concretisering bij Alhermij



stappen in het tweede survey-feedbackproces
In deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het tweede survey-feedbackproces bij

Alhermij. Voor deze tweede survey-feedback wordt de vragenlijst ‘Veranderen bij Alhermij’

gebruikt. Dit is de vragenlijst die ook in de eerder beschreven cases is gebruikt. Tijdens de

diagnosefase vindt de eerste survey-feedback plaats naar aanleiding van de speciaal voor

Alhermij gemaakte vragenlijst ‘Aandachtspunten bij de ontwikkeling van Alhermij‘. Mede door

die eerste survey-feedback is het mogelijk de laatste stappen in het tweede survey-feedback-

proces anders in te vullen dan in de andere cases. Het bedrijf heeft ervaring met de methodiek en

dat maakt de terugkoppeling makkelijker. Tevens zorgt de ontwikkelaanpak van het veranderings-

proces bij Alhermij voor een andere invulling dan gebruikelijk. Leidinggevenden en mede-

werkers zijn inmiddels gewend aan het gezamenlijk werken aan verbetering van de organisatie

en aan het met elkaar en van elkaar leren. Om gezamenlijk werken aan verbetering en leer-

processen op lokaal niveau te ondersteunen worden de resultaten per afdeling uitgesplitst.

De nieuwe afdelingen kunnen dan bekijken of en zo ja welke van de gespecificeerde resultaten

een plaats krijgen in het afdelingsplan.

Voor de tweede survey-feedback bij Alhermij wordt van te voren een stappenplan gemaakt.

Hieronder geef ik per stap aan wat het plan is en hoe dat uitpakt bij Alhermij. In kaders

reflecteer ik op de stappen. Daarbij ga ik ook in op verschillen met de eerder beschreven 

survey-feedbacks.

1 Afstemmen met de organisatie over het doel en de aanpak van de 
survey-feedback
(a)  afstemmen over doel  en aanpak t i jdens personeelsbi jeenkomst,  (b)  ui twerken stappenplan,  

(c)  communiceren stappenplan

Voor de zomer vindt de personeelsbijeenkomst plaats over de richting van de veranderingen

en realisatie. In het rapport ‘Op weg naar beter’ zijn alle uitkomsten van de themagroepen

gebundeld, inclusief de ideeën voor realisatie. Het algemene hoofdstuk over de realisatie van

veranderingen dat het begeleidingsteam toevoegt bevat de suggestie om kort na de start van

deze fase een survey-feedback te organiseren. Doelen van de survey-feedback zijn om de

stand van zaken in het ontwikkelingsproces in kaart te brengen en de ontwikkeling van de

nieuwe afdelingen te ondersteunen. De uitkomsten van de survey-feedback kunnen afdelingen

gebruiken om gericht aandacht te besteden aan bepaalde thema’s. Het plan is dan ook om de

resultaten van de survey per afdeling te specificeren.

In de zomer werk ik een stappenplan uit voor het werken met de methodiek en voor de

terugkoppeling van de resultaten. Dat stappenplan is gebaseerd op ervaringen uit de eerdere

cases en aangepast aan de manier van werken in het ontwikkelingsproces bij Alhermij.

De belangrijkste verschillen zijn dat de directievoorzitter de algemene terugkoppeling verzorgt

en dat daarna alle afdelingen met gespecificeerde resultaten aan de slag kunnen. Begin 

september wordt het stappenplan in het Business Overleg besproken. In een korte notitie heb ik

de doelen en aanpak van de survey-feedback uiteengezet. De inhoud van de notitie is grotendeels

bekend en na een korte mondelinge toelichting op het stappenplan wordt ingegaan op de rol

van leidinggevenden in de survey-feedback (zie volgende stappen). Vervolgens gaat via het
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interne mailsysteem een bericht uit naar alle leidinggevenden en medewerkers. Daarin worden

de doelen van de tweede survey-feedback herhaald en staat aangegeven hoe en wanneer de

afname van de vragenlijst plaatsvindt. Ter afsluiting is vermeld dat de directievoorzitter half

oktober tijdens een personeelsbijeenkomst ingaat op de algemene resultaten en vervolgacties.

De eerste stap in het survey-feedbackproces is direct gericht op de hele organisatie. In eerder

beschreven cases richt ik mij eerst op de directie en leidinggevenden. Ik probeer dan aansluiting te

zoeken bij de bestaande wijze van sturing en hoop daarmee te zorgen dat alle stappen in het feedback-

proces kunnen worden gezet. Bij Alhermij is vanaf de start van het ontwikkelingsproces door leiding-

gevenden en medewerkers gezamenlijk gewerkt aan de verandering en verbetering van het bedrijf. In lijn

met deze aanpak komt tijdens een personeelsbijeenkomst de tweede survey-feedback aan de orde.

Mensen waren positief over de eerste survey-feedback, wat naar mijn idee bijdraagt aan de positieve

reacties op het plan voor de tweede. Nieuw is het plan om de resultaten per afdeling te specificeren.

Dat plan sluit aan bij de fase waarin het ontwikkelingsproces zich bevindt. De nieuw gevormde afdelingen

zijn hard bezig met het maken van een afdelingsplan waarin de realisatie van veranderingen en 

verbeteringen lokaal wordt ingevuld. Het terugkoppelen van lokale sterke en zwakke punten kan worden

gebruikt om in het afdelingsplan aandacht te besteden aan specifieke problemen.

Bij deze eerste stap stel ik mijzelf gelijk de vraag of de leidinggevenden nu een andere rol vervullen

in de survey-feedback dan in de hiervoor beschreven cases. Ik denk van wel. Doordat in de diagnose-

fase de organisatie al heeft kennisgemaakt met een survey-feedback is de methodiek al bij deze eerste

stap meer ‘eigendom’ van de hele organisatie. Mijn indruk is dat mensen de survey-feedback zien als

een manier om met elkaar te kijken naar wat er goed gaat en wat er beter kan, in plaats van als een

instrument dat het directieteam sturingsinformatie verschaft. Het starten met een personeelsbijeenkomst

in plaats van met een bijeenkomst voor leidinggevenden illustreert dat de tweede survey-feedback

onderdeel is van het gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het bedrijf. Wel probeer ik de leiding-

gevenden te ondersteunen in hun nieuwe functie van waaruit zij onder andere verantwoordelijk zijn

voor het maken van een afdelingsplan. Dat afdelingsplan maken leidinggevenden en medewerkers samen.

Doel van de survey-feedback is om leidinggevenden en medewerkers van de nieuwe afdelingen te laten

zien welke thema’s gerichte aandacht kunnen gebruiken. De speciale aandacht voor leidinggevenden

is bedoeld om het afdelingsoverleg over de uitkomsten goed te laten verlopen (zie ook stap 4 en stap 5).

2 Invullen vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’ door 
leidinggevenden en medewerkers
(a)  aanpassen terminologie aan de si tuat ie in de organisat ie,  (b)  inroosteren voor groepsgewijze afname,

(c)  gedurende twee dagen gelegenheid tot  invul len in werkt i jd

Net als in de diagnosefase krijgen leidinggevenden en medewerkers de gelegenheid om in kleine

groepen de vragenlijst in te vullen (zie § 10.4). De terminologie in de vragenlijst is aangepast

aan de situatie bij Alhermij. Daarbij gaat het vooral om kleine aanpassingen. In het interne

bericht over de tweede survey-feedback is mensen gevraagd op een rooster aan te geven wanneer

zij de lijst kunnen invullen. Gedurende twee dagen krijgt elke groep een korte mondelinge

introductie. Daarin wordt nogmaals het doel van de tweede survey-feedback genoemd en

komt de terugkoppeling aan de orde. In totaal vult het hele directieteam en ruim tachtig procent

van de leidinggevenden en medewerkers de lijst in.
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Bij Alhermij is het mogelijk om iedereen de gelegenheid te bieden in kleine groepen de vragenlijst in te

vullen. Twee leden van het voormalige begeleidingsteam die nu de afdeling Personeel en Organisatie

tijdelijk versterken, zijn aanwezig bij het invullen en verzorgen voor elke groep een korte mondelinge

introductie. Deze aanpak maakt duidelijk dat het invullen van de vragenlijst belangrijk wordt gevonden.

Er wordt immers een speciaal rooster gemaakt waarop mensen kunnen intekenen en de afname van

de vragenlijst wordt begeleid door iemand uit het voormalige begeleidingsteam. In eerder beschreven

cases was het niet mogelijk om bijvoorbeeld tijdens werkoverleg een afdeling gezamenlijk de lijst te

laten invullen. Bij Alhermij blijkt de aanpak goed te werken. Wij krijgen positieve reacties op de doelen

van de survey-feedback en op de vragenlijst. Ook is het mogelijk vragen te beantwoorden. De vragen

die gaan vooral over de terugkoppeling van de resultaten. De uiteindelijke respons van ruim tachtig

procent is beduidend hoger dan in andere cases. Ik denk dat naast deze aanpak van de afname de eerdere

positieve ervaring met de diagnostische vragenlijst en het vooruitzicht op de terugkoppeling eveneens

bijdragen aan de hoge respons. De resultaten van de tweede survey-feedback worden gebruikt om te

bepalen welke thema’s van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de afdelingen. Dat doel is

bekend en al aantal keren besproken. Bovendien is er een duidelijk perspectief op vervolgacties. Elke

afdeling krijgt gespecificeerde resultaten en leidinggevenden en medewerkers gaan daaruit volgende

verbetermogelijkheden opnemen in het afdelingsplan.

In vergelijking met de andere cases wordt bij Alhermij de hoogste respons gehaald. De wijze van afnemen

en de betrokkenheid van mensen bij het ontwikkelingsproces dragen daar in belangrijke mate aan bij.

Het creëren van een speciale gelegenheid en de mogelijkheid om de lijst in werktijd af te nemen

onderstrepen het belang van het invullen van de vragenlijst. De respons is ongeveer vijftien procent

lager dan bij de eerste survey-feedback. Naar mijn idee komt dat door een combinatie van de korte

invulperiode (een dag minder dan voor de eerste survey-feedback) en de drukte die de nog maar net

gestarte afdelingen ervaren.

3 Algemene resultaten bespreken met de leidinggevenden en 
medewerkers
(a)  bespreken resultaten met afdel ing Personeel  en Organisat ie,  (b)  personeelsbi jeenkomst over stand

van zaken in het  ontwikkel ingsproces en algemene resultaten van de vragenl i jst

Eind september bespreek ik de algemene resultaten met de directievoorzitter, het hoofd van

de afdeling Personeel en Organisatie en de leden van het voormalige begeleidingsteam die de

realisatiefase ondersteunen. Wij staan stil bij de overwegend positieve algemene resultaten en

stellen de vraag wat deze betekenen voor de realisatie van veranderingen. Ook bespreken wij de

personeelsbijeenkomst half oktober. Mijn interpretatie van de algemene resultaten in de vorige

paragraaf is dat deze een mooie basis vormen voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Kijkend naar de eerste analyse van de resultaten per afdeling valt op dat er grote verschillen

zijn in de oordelen over de afzonderlijke stellingen. De directievoorzitter stelt voor om tijdens

de personeelsbijeenkomst de algemene resultaten te bespreken en daarbij telkens de hoogste

score en de laagste score op afdelingsniveau te vermelden. Op die manier krijgen mensen het

positieve algemene beeld mee en tegelijk wordt duidelijk voor de afzonderlijke afdelingen

specifieke aandachtspunten kunnen gelden.
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Half oktober staat een personeelsbijeenkomst gepland over de stand van zaken een aantal

weken na de start van de nieuwe afdelingen. Tijdens de bijeenkomst schetst de directievoorzitter

kort wat er sinds de vorige personeelsbijeenkomst is gebeurd om aan te geven waar in het

ontwikkelingsproces het bedrijf is aangeland. Dan komen de algemene resultaten aan de

orde. De directievoorzitter bespreekt de beoordeling van alle aspecten uit de vragenlijst. Ook

geeft hij aan dat tussen afdelingen grote variatie bestaat in de beoordeling van de afzonderlijke

stellingen. Ter afsluiting van de bespreking van de resultaten komen de antwoorden op de

open vragen aan de orde. Daarna schetst de directievoorzitter het plan voor het vervolg. Aan

mij is de vraag gesteld om de resultaten per afdeling gedetailleerd en overzichtelijk weer te

geven. Begin november ben ik daarmee klaar. Dan bied ik de gespecificeerde resultaten aan

de leidinggevenden aan die speciaal afdelingsoverleg organiseren over de uitkomsten van de

survey.

In vergelijking met de eerder beschreven cases zijn twee belangrijke verschillen in deze derde stap bij

Alhermij dat er geen gezamenlijke interpretatie met leidinggevenden plaatsvindt en dat ik geen rapport

schrijf. Gezamenlijke interpretatie met leidinggevenden heeft in de eerdere cases een aantal doelen.

Ten eerste is het gezamenlijk interpreteren bedoeld om een gemeenschappelijk beeld van de problemen

te creëren. Ten tweede probeer ik de leidinggevenden eigenaar te maken van de resultaten. Ten derde

helpt het leidinggevenden bij het begeleiden van de terugkoppeling naar hun afdelingen. Voor mijzelf is

de gezamenlijk interpretatie bruikbaar bij het schrijven van een rapport. Ik heb gemerkt dat de kwaliteit

van mijn beschrijving van de resultaten en hun betekenis daardoor toeneemt en dat ik beter kan aansluiten

bij de situatie in de organisatie. Bij Alhermij is het interpreteren van de resultaten een gezamenlijke

activiteit van leidinggevenden en medewerkers. Tijdens de personeelsbijeenkomst over de algemene

resultaten geeft de directievoorzitter geen andere interpretatie dan dat het algemene beeld positief is

en dat op afdelingen specifieke aandachtspunten kunnen gelden. Verdere interpretatie zal plaatsvinden

tijdens de speciale afdelingsoverleggen. Ik schrijf geen rapport met mijn interpretatie van de resultaten.

Aan de organisatie biedt ik voor de afdelingen gespecificeerde resultaten aan en laat het interpreteren

daarvan over aan de leidinggevenden en medewerkers. Naar mijn idee maakt met name het niet inter-

preteren van de uitkomsten van de survey-feedback duidelijk dat ik in deze case geen onderzoekers-

rol vervul. Ik zet mijn expertise in om de organisatie te begeleiden in het zoveel mogelijk zelf werken

met een methodiek om in beeld te brengen wat goed gaat en minder goed in het ontwikkelingsproces.

4 Gedetailleerde terugkoppeling naar de afdelingen voorbereiden 
met leidinggevenden
(a)  per afdel ing resultaten speci f iceren,  (b)  speci f icat ie  doornemen met le idinggevenden en vragen 

beantwoorden,  (c)  algemene t ips voor afdel ingsbi jeenkomst doornemen

Na de terugkoppeling van de algemene resultaten naar de leidinggevenden en medewerkers

door de directievoorzitter ga ik aan de slag met het uitsplitsen van de resultaten per afdeling.

Ik overleg met de directievoorzitter en de leden van het voormalige begeleidingsteam over

een overzichtelijke manier van presenteren. Wij besluiten om voor elke afdeling een boekje

te maken dat begint met een korte toelichting op de inhoud. Daarna volgen zestien grafieken

waarin per aspect uit de vragenlijst voor elke stelling de scores van de afdeling en de algemene
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scores zijn weergegeven. Na de grafieken is een tabel opgenomen met de ruwe scores van alle

afdelingen, de algemene scores, de hoogste scores en de laagste scores. In het laatste deel van

het boekje zijn alle antwoorden op de open vragen ingedeeld in categorieën.

De boekjes met gespecificeerde resultaten bied ik aan de leidinggevenden aan. Daarna

staat een bijeenkomst gepland om van gedachten te wisselen over het speciale afdelingsoverleg

waarin leidinggevenden en medewerkers de resultaten gaan bespreken. Over de inhoud van

de boekjes zijn weinig vragen. De leidinggevenden vinden de weergave van de resultaten helder.

Met de uitkomsten van de survey kunnen mensen kijken of bepaalde thema’s speciale aandacht

verdienen in het afdelingsplan. Een voorbeeld dat wij bespreken is dat veel mensen op een

bepaalde afdeling aangeven niet te weten hoe zij veranderingen en verbeteringen kunnen realiseren.

In het speciale overleg kan worden ingegaan op de achtergrond van die onduidelijkheid.

Vervolgens kan in het afdelingsplan komen te staan dat dat thema een vast agendapunt wordt

tijdens het reguliere afdelingsoverleg totdat mensen aangeven dat dat punt minder frequent

aan de orde kan komen. Het voorbeeld is alleen bedoeld als illustratie. Belangrijk is dat de

leidinggevenden en medewerkers aan het begin van het speciale overleg eerst samen bepalen

hoe zij te werk gaan. Dat kan betekenen dat elke afdeling het overleg op een andere wijze

inricht.

De leidinggevenden geven aan behoefte te hebben aan enige structurering van het speciale

overleg. Tegelijk willen zij niet op uniforme wijze aan de slag, juist omdat de verschillen in de

resultaten aanleiding geven voor verschillende manieren van bespreken. Ter ondersteuning

stelt de afdeling Personeel en Organisatie een A4-tje op met een aantal tips. Die gaan over de

voorbereiding van het overleg, de start en afsluiting van het overleg, en over de rol van de

leidinggevenden. Voorafgaand aan het overleg ontvangt iedere medewerker een boekje met

de gedetailleerde resultaten. Het kan handig zijn om mensen vast te laten nadenken over de

thema’s die tijdens het speciale overleg aan de orde moeten komen en om aan te geven welke

thema’s sowieso aan de orde komen. De belangrijkste tip voor de start van het overleg is om

gezamenlijk een werkwijze te bepalen voor het bespreken van de resultaten. Bij het afsluiten

is het zinvol om afspraken te maken over het vervolg en om stil te staan bij wat het overleg

heeft opgeleverd. Elke leidinggevenden kan zelf bepalen hoe hij zijn rol invult in het overleg.

Een tip is dat hij ook zijn eigen functioneren bespreekt en aan de orde stelt wat van mede-

werkers wordt verwacht als het gaat om de ontwikkeling van de afdeling.

Een belangrijk verschil met andere cases is dat bij Alhermij de resultaten per afdeling worden uitgesplitst.

Juist op het niveau van de afdelingen zijn grote verschillen en daarmee gaan afdelingsmanagers,

teammanagers en medewerkers aan de slag. Specificatie van de resultaten per afdeling maakt dat de

afdelingen hun interpretatie en verbetervoorstellen kunnen richten op de lokale situatie. Een gevaar is

dat daardoor aandachtspunten die voor een hele organisatie gelden te weinig aandacht krijgen. Bij

Alhermij lijkt mij dat geen probleem. De algemene resultaten laten een overwegend positief beeld zien

dat niet direct aanleiding geeft voor organisatiebrede actie.

In deze vierde stap krijgen leidinggevenden speciale aandacht. Net als in de eerder beschreven cases

waarin de vierde stap wordt ingevuld, bereid ik bij Alhermij samen met de leidinggevenden de terug-

koppeling naar de afdelingen voor. Echter, een belangrijk verschil is dat het bij Alhermij vooral gaat

om het ondersteunen van de leidinggevenden in hun procesrol tijdens de speciale afdelingsoverleggen.
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Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst staat de vraag centraal hoe de leidinggevenden samen met hun

medewerkers met de resultaten aan de slag kunnen. Wat zij precies gaan doen in het speciale overleg en

hoe zij dat doen bepalen de afdelingen zelf. Er komt bijvoorbeeld geen uniform plan voor de inrichting

van de speciale afdelingsoverleggen. De voorbereiding van de terugkoppeling met leidinggevenden zie ik

meer in het licht van de ondersteuning die deze groep wordt geboden in het organisatie-ontwikkelings-

proces dan als volgend uit een speciale positie van deze groep in het survey-feedbackproces. Voor veel

leidinggevenden is het vervullen van die procesrol een nieuwe opgave. In het algemeen sturen zij 

grotendeels op basis van inhoudelijke expertise. Hun materiekennis bepaalt in belangrijke mate het

leidinggeven aan een afdeling. Bij de bespreking van de resultaten op de afdelingen is die materie-

kennis niet direct relevant. Dan gaat het veel meer om het begeleiden van het speciale overleg, het

samen met medewerkers een werkwijze bepalen en het zorgen dat iedereen aan bod komt in het

gesprek over de gespecificeerde resultaten.

5 Afdelingen bespreken de eigen resultaten
(a)  mensen interpreteren gezamenli jk de gegevens,  (b)  plannen maken voor verbeteringen

Begin november organiseren de afdelingen een speciaal overleg over de gespecificeerde resultaten.

Elke afdeling vult dat overleg op eigen wijze in. Sommige afdelingen nemen alle resultaten

door, andere concentreren zich op een beperkt aantal thema’s. Op veel afdelingen vindt de

bespreking plaats in een open sfeer. Op enkele afdelingen vinden mensen het moeilijk om

bepaalde zaken aan de orde te stellen. Het begeleiden van het speciale afdelingsoverleg ervaren

de meeste leidinggevenden als lastig. Een vraagstuk is hoe de werkwijze tijdens het overleg te

bepalen. Een ander vraagstuk betreft de slag van problemen naar oplossingen.

Overeenkomsten in de aanpak zijn dat voorafgaand aan dat overleg alle medewerkers een

boekje ontvangen met de resultaten van de afdeling en dat de invulling van het speciale overleg

gezamenlijk wordt bepaald. Soms gebeurt dat vooraf en bestuderen mensen de eigen resultaten

met een aantal gerichte vragen in gedachten. Andere keren nemen mensen eerst de resultaten

door en wordt de werkwijze aan het begin van het speciale overleg bepaald. Op alle afdelingen

interpreteren leidinggevenden en medewerkers (een deel van) de resultaten gezamenlijk. Op veel

afdelingen ontstaan ideeën voor verbetering naar aanleiding van de gespecificeerde resultaten.

Het maken van verbeterplannen naar aanleiding van de resultaten is gekoppeld aan de

afdelingsplannen. In die afdelingsplannen is onder andere weergegeven hoe de afdeling aan

haar eigen ontwikkeling werkt. Thema’s die in de afdelingsplannen aan de orde komen zijn:

de doelen van de afdeling in relatie tot de doelen en strategie van de organisatie, de taken, de

relaties met andere afdelingen, de manier van werken, het overleg en de communicatie, en

het realiseren van veranderingen en verbeteringen die in het voortraject zijn ontwikkeld. Met de

gespecificeerde resultaten kan worden gekeken of dat laatste thema aanvulling of aanpassing

behoeft. Veel afdelingen buigen zich tijdens het speciale afdelingsoverleg over de vraag of in

het afdelingsplan voldoende concrete verbeteractiviteiten zijn uitgewerkt. Leidinggevenden

en medewerkers toetsen dan of bepaalde problemen genoeg aandacht krijgen. Hoewel op de

meeste afdelingen de gesprekken over de eigen resultaten goed verlopen, blijkt het lastig om

voor gesignaleerde problemen aan te geven wat daaraan wordt gedaan. De vragen ‘Wat gaat

er niet goed?’ of ‘Wat kan er beter?’ zijn makkelijker te beantwoorden dan de vragen ‘Wat
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gaan wij daaraan doen?’, ‘Hoe gaan wij dat doen?’ en ‘Wanneer gaan wij dat doen?’

Eind november staat een managementconferentie gepland voor alle leidinggevenden.

De gemaakte afdelingsplannen vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Vooraf

zijn die afdelingsplannen onderling verdeeld. Leidinggevenden bekijken elkaars plannen met

drie vragen in hun achterhoofd: ‘Wat spreekt je aan?’, ‘Wat kan beter?’ en ‘Wat ontbreekt in

het plan?’ Een belangrijk doel van die vragen en van het in kleine groepjes bespreken van de

afdelingsplannen is dat leidinggevenden met elkaar leren en van elkaar leren. De organisatie

heeft geen ervaring met het werken met afdelingsplannen. Het uitwisselen van plannen levert

de leidinggevenden nieuwe inzichten die zij kunnen gebruiken wanneer zij samen met hun

medewerkers opnieuw naar de afdelingsplannen kijken. In de context van deze vijfde stap gaat

het vooral om de manier waarop het thema ‘verandering en verbetering’ in de verschillende

plannen wordt behandeld. Wat de leidinggevenden opvalt is de enorme diversiteit in verbeter-

plannen. Kwantitatieve verschillen zijn er ook: het ene plan bevat een hele lijst met verbeter-

plannen, terwijl het andere plan summier van twee aandachtspunten melding maakt. Een

belangrijke overeenkomst is dat in de meeste afdelingsplannen geen prioriteiten worden

gesteld, geen planning is opgenomen, concrete afspraken ontbreken en keuzes voor bepaalde

verbeteringen niet worden gemotiveerd. Deze leerpunten nemen leidinggevenden mee van

de conferentie en worden later aan de orde gesteld in het afdelingsoverleg.

Op het eerste gezicht lijkt de invulling van deze stap overeen te komen met de invulling bij Stichting

Bollenstreek (zie § 9.6). De resultaten worden besproken op de afdelingen en mensen maken plannen

voor verbetering. Een belangrijk verschil is dat bij Alhermij niet in elke afdeling dezelfde vragen worden

besproken. Leidinggevenden en medewerkers bepalen zelf hoe zij tijdens het speciale afdelingsoverleg

te werk gaan. Het niet aanbieden van een gemeenschappelijke aanpak sluit aan bij het meer zelfstandig

werken van de nieuwe afdelingen, bij meer eigen verantwoordelijkheid en ook bij de verschillen in

resultaten tussen de afdelingen. Het gevolg is veel variatie in de aanpak die de afdelingen kiezen en

dat leidt tot verschillende leerprocessen. Tijdens de speciale afdelingsoverleggen leren leidinggevenden

en medewerkers met elkaar na te denken over de verbetermogelijkheden. Bovendien krijgt het werken

aan verbetering opnieuw aandacht in de afdelingsplannen. Op de managementconferentie wordt de

diversiteit in de afdelingsplannen zichtbaar. Door de plannen uit te wisselen en daarop te reageren

leren leidinggevenden van en met elkaar wat er beter kan aan de afdelingplannen. Kijkend naar het

commentaar op de verbeterplannen lijkt mij het belangrijkste inzicht dat een afdeling concreet aangeeft

hoe verbeteringen worden gerealiseerd, in welke volgorde, wanneer en waarom. Dat inzicht zie ik als

een bijdrage aan de ontwikkeling van een belangrijke vaardigheid van leidinggevenden, resultaat-

gericht werken. In deze vijfde stap doen de leidinggevenden ook ervaring op met andere vaardigheden,

zoals een werkwijze voor een overleg bepalen, overleg begeleiden, samenwerken met medewerkers

en open communiceren.

Mijn positieve perspectief op de bijdrage van de survey-feedback aan leerprocessen in de organisatie

wordt niet zonder meer gedeeld door de betrokkenen. Leidinggevenden geven aan dat zij het lastig

vinden om zonder van te voren bepaalde aanpak aan de slag te gaan met hun afdelingen. Mede door

het ontbreken van een dergelijke structuur duurt het maken van afdelingsplannen langer dan verwacht.

Er zijn wel suggesties voor thema’s beschikbaar om in de afdelingsplannen uit te werken. Wat vooral

tijd kost is het bedenken van een procedure voor het uitwerken van die thema’s en het maken van het
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plan. Dan komen vragen aan de orde als: ‘Doe je dat in stappen?’ en ‘Wie brengt wat in en wanneer?’

Ook het gezamenlijk bedenken van een werkwijze voor de speciale afdelingsoverleggen over de

gespecificeerde resultaten is lastig. Bovendien is het de bedoeling om de uitkomsten van die overleggen

een plaats te geven in de afdelingsplannen. Pas later realiseer ik mij dat de open aanpak van deze vijfde

stap veel vraagt van leidinggevenden en medewerkers. Er moet tegelijk aandacht worden besteed aan

inhoud (‘Wat betekenen deze resultaten voor onze afdeling en wat gaan daar vervolgens mee doen?’) en

aan proces (‘Hoe gaan wij de resultaten bespreken en hoe gaan wij bepalen welke vervolgacties nodig

zijn?). Achteraf denk ik dat leidinggevenden het prettiger hadden gevonden om meer gestructureerd te

werk te gaan. Echter, door het ‘zwemmen’ hebben zij ervaring opgedaan met een procesrol en kunnen zij

die rol een volgende keer makkelijker invullen. Daarnaast is een scala aan verbeterplannen bedacht

en hebben leidinggevenden elkaar geleerd dat het belangrijk is om die te plannen te concretiseren.

Nieuwe inzichten door een andere invulling van het stappenplan
De gedachten achter de stappen in deze survey-feedback verschillen wezenlijk van die in eerder

beschreven survey-feedbacks. De kern van het verschil is dat bij Alhermij al vanaf de eerste

stap het gezamenlijk werken aan verbetering door betrokkenen centraal staat. Daardoor kunnen

de stappen anders worden ingevuld.

De andere invulling van de vijf stappen in het survey-feedback bij Alhermij komt globaal

op het volgende neer. In de eerdere cases richt ik mij in de eerste stap op het ‘verkopen’ van

het doel en de aanpak van de survey-feedback aan de leidinggevenden. Bij Alhermij legt de

directievoorzitter het doel en aanpak van de survey-feedback voor aan hele organisatie tijdens

een personeelsbijeenkomst. Daardoor wordt iedereen ‘eigenaar’ van de methodiek. In de

tweede stap zorgen leidinggevenden niet voor de verspreiding en afname van de vragen-

lijsten, maar krijgt iedereen de gelegenheid om in kleine groepen de lijst in te vullen op een

daarvoor vrijgemaakt tijdstip. Het invullen van de lijst is een gezamenlijke activiteit van alle

betrokkenen om de stand van zaken in het ontwikkelingsproces in kaart brengen. In de derde stap

worden de resultaten niet eerst met het directieteam en de leidinggevenden geïnterpreteerd.

Interpretatie vindt plaats in de vijfde stap als de afdelingen hun eigen resultaten bespreken.

Wel bespreekt de directievoorzitter de algemene resultaten op een personeelsbijeenkomst.

De interpretatie van die algemene resultaten blijft globaal. Kern van de boodschap tijdens de

personeelsbijeenkomst is dat vooral de eigen resultaten van de afdelingen van belang zijn.

In de vierde stap bereid ik de terugkoppeling naar de afdelingen voor met de leidinggevenden.

Wij bepalen niet hoe die terugkoppeling gaat plaatsvinden. Wel besteden wij aandacht aan de

vraag hoe leidinggevenden en medewerkers tijdens het speciale overleg samen een werkwijze

kunnen bepalen voor het bespreken van de resultaten. Ten slotte vindt interpretatie van de

resultaten plaats in een speciaal afdelingsoverleg waar leidinggevenden en medewerkers

samen kijken naar lokale vraagstukken en mogelijkheden voor verbetering. Een toevoeging

aan deze stap is dat leidinggevenden vervolgens onderling de resultaten van de afdelings-

overleggen bespreken, leerervaringen opdoen en die weer meenemen naar hun afdelingen.

De ervaringen die ik bij Alhermij opdoe met de methodiek geven aanleiding tot het anders

invullen van het stappenplan voor een survey-feedback. In het volgende hoofdstuk zet ik de

ervaringen uit de verschillende cases op een rij (zie § 11.5). Een apart punt bij het vergelijken van
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de cases is onder welke voorwaarden het mogelijk is om met een gehele organisatie vorm te

geven aan de verschillende stappen in het survey-feedbackproces in plaats van medewerkers

in de laatste stap volgens een van te voren uitgewerkte systematiek te laten reageren op de

resultaten. Juist het samen vormgeven aan het hele feedbackproces onderstreept dat een survey-

feedback onderdeel is van een gezamenlijk leerproces gericht op verandering en verbetering

van een organisatie. Echter, het management kan een survey-feedback ook zien als middel

om gerichter te sturen in plaats van als middel om een open gesprek tussen verschillende

betrokkenen op gang te brengen. De spanning tussen deze twee zienswijzen komt eveneens

aan bod in de vergelijking van de cases.

Een eerste inzicht dat ik opdoe door de andere invulling van het stappenplan is dat het mogelijk is om

een survey-feedback uit te voeren zonder dat leidinggevenden een centrale rol spelen. Ik gebruik survey-

feedback als interventie gericht op een hele organisatie. In eerdere cases zijn het de leidinggevenden

die met de methode werken en komen medewerkers pas in de laatste stap in beeld. Bij Alhermij blijkt

dat het ook anders kan. Echter, zonder het traject dat aan de realisatiefase voorafgaat was het naar

mijn idee niet mogelijk geweest om de stappen zo in te vullen. Voorwaarde voor een stappenplan zonder

centrale rol van leidinggevenden is dat dat in de organisatie niet als het negeren van hiërarchische

verhoudingen wordt gezien, maar als onderdeel van een gemeenschappelijk manier van werken aan

verandering en verbetering.

Een tweede inzicht is dat een survey-feedback zonder centrale rol van leidinggevenden niettemin

vraagt om ondersteuning van leidinggevenden. Tijdens de bespreking van de resultaten en bij het

maken van verbeterplannen op afdelingen nemen zij een speciale positie in. Zij zijn gesprekspartner

van hun medewerkers in een open dialoog en tegelijk zijn zij vanuit hun functie verantwoordelijk voor

het verloop van de bespreking en voor de uitkomst. Dat is geen eenvoudige opgave, zeker niet als

mensen nog betrekkelijk weinig ervaring hebben met een dergelijke aanpak. Daarom is het van belang

om samen met leidinggevenden te kijken naar de wijze waarop zij de bespreking van de resultaten op

hun afdeling kunnen begeleiden. Het gaat dan vooral om de vraag hoe zij samen met hun medewerkers

vorm kunnen geven aan die bespreking en niet om de vraag wat elke afdeling precies gaat doen.

Anders gezegd gaat het erom leidinggevenden te ondersteunen in hun dubbelrol van procesbegeleiders

en resultaatverantwoordelijken.

Een derde inzicht is dat het zinvol kan zijn om de resultaten per afdeling te specificeren. Bij Alhermij

wordt de terugkoppeling van de uitkomsten gekoppeld aan het maken van plannen voor de nieuwe

afdelingen. Die nieuwe afdelingen kunnen gerichter kijken naar verbetermogelijkheden doordat zij

over hun eigen resultaten beschikken. Bovendien geeft het vooruitzicht op specifieke terugkoppeling

mensen een helder en aansprekend beeld van de wijze waarop de resultaten van de survey beschikbaar

komen. Waarschijnlijk draagt dat bij aan de respons en meer algemeen aan enthousiasme voor de

survey-feedback. Dat betekent wel dat in de eerste stap al een afspraak moet worden gemaakt over de

precieze wijze van terugkoppeling. In eerdere cases wordt pas in de vierde stap over de wijze van

terugkoppeling nagedacht.

Een vierde inzicht is dat een organisatie zelf de resultaten kan interpreteren. In een open aanpak van

de vijfde stap krijgen leidinggevenden en medewerkers hun eigen resultaten en gaan zij zelf aan de

slag met het trekken van conclusies. Daardoor worden die conclusies meer hun ‘eigendom’ dan wanneer

ik deze, al dan niet in samenspraak, formuleer. Twee belangrijke voorwaarden voor het zelfstandig
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interpreteren van de uitkomsten zijn een heldere weergave van de resultaten en een open relatie tussen

de personen die die resultaten interpreteren. Wanneer interactieprocessen tussen betrokkenen reeds

in gang zijn gezet, bijvoorbeeld naar aanleiding van een eerdere survey-feedback, is het makkelijker

om gezamenlijk een werkwijze te bepalen en de uitkomsten te interpreteren.

Een vijfde inzicht heeft betrekking op het laatste aandachtspunt in het stappenplan. Bij Alhermij worden

diverse verbeterplannen gemaakt naar aanleiding van de survey-feedback. Het lezen en bespreken

van elkaars verbeterplannen leert leidinggevenden en vervolgens ook medewerkers dat het belangrijk is

om die plannen concreet uit te werken. Voor het realiseren van verbeterplannen of goede voornemens

is het nodig om ook te bepalen hoe die in de praktijk vorm krijgen, wanneer dat gebeurt, wie dat doet

en wat prioriteit heeft. Het uitwisselen van resultaten van de speciale afdelingsoverleggen draagt bij

aan de kwaliteit van de verbeterplannen en aan leerprocessen in de organisatie. Bovendien maakt

deze niet geplande extra slag in de laatste stap duidelijk dat aandacht voor het vervolg na de survey-

feedback van belang is.

afronding van de samenwerking
In de zomer houdt het begeleidingsteam op te bestaan. De nieuwe afdelingen gaan dan aan

de slag met de realisatie van andere verbeterplannen en veranderingen. Na de zomer begeleid

ik de survey-feedback, maak ik voor alle afdelingen een overzicht van hun eigen resultaten

en bereid ik met de leidinggevenden de speciale afdelingsbesprekingen voor. Gedurende

ongeveer drie maanden ben ik nog een aantal keren in de organisatie. In november woon ik

de managementconferentie bij waar de afdelingsplannen worden besproken. Dat zie ik als het

echte einde van de samenwerking, omdat ik dan voor het laatst met mensen uit de organisatie

bezig ben met het ontwikkelingsproces. Na die conferentie houd ik contact met mensen van

Personeel en Organisatie. Zodoende volg ik op afstand hoe de realisatiefase verder verloopt.

Een klein jaar na de start van de nieuwe afdelingen en ongeveer een half jaar na de

managementconferentie is Alhermij goed op weg met het realiseren van de veranderingen en

verbeteringen. Voorbeelden zijn dat er meer helderheid is over de strategie en dat een strategische

cyclus wordt gestart. Er zijn positieve effecten merkbaar van de nieuwe structuur, zoals minder

afstemming en werkoverdracht. De afdelingsplannen zorgen voor duidelijkheid op vele 

terreinen. Mensen hebben meer eigen verantwoordelijkheid en er wordt beter samengewerkt.

Ook is de achterstand op HRM gebied behoorlijk ingelopen. Iedereen heeft bijvoorbeeld een

persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt en elke afdeling heeft zelf functiebeschrijvingen

opgesteld. Het directieteam en de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de sturing 

en begeleiding van de realisatiefase. Een klein jaar na de start wordt nog steeds volgens de

ontwikkelaanpak gewerkt. Leidinggevenden en medewerkers zetten zich gezamenlijk in voor

de realisatie.
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gesprek over de casebeschrijving
In oktober 2001 voer ik een gesprek met de directievoorzitter en met de accountmanager die

destijds lid was van het begeleidingsteam. Beiden vinden de casebeschrijving herkenbaar

geschreven en hebben deze met plezier gelezen. In de feitelijke weergave van de situatie in de

case zijn twee kleine correcties nodig. Een aanvulling is dat er ook sprake was van een reële

dreiging toen het organisatie-ontwikkelingsproces werd gestart. De directievoorzitter geeft

aan dat hij ontwikkeling van de organisatie niet alleen nodig achtte om goed op de omgeving

in te kunnen spelen en het interne functioneren te verbeteren, maar ook om positie in te

kunnen nemen ten opzichte van het moederbedrijf. Zonder het ontwikkelingsproces zou de

organisatie niet sterk genoeg zijn om een serieuze discussie met Swiss Re te kunnen voeren.

Het was nodig het bedrijf voldoende innerlijke kracht te geven om te voorkomen dat op termijn

de beslissingen in Zürich zouden worden genomen en in Amstelveen een kleine uitvoerings-

organisatie zou blijven bestaan. Inmiddels heet Alhermij Swiss Re Life & Health Nederland

en is het een sterk onderdeel van een wereldwijd opererend concern. De directievoorzitter is

tevens executive board member van Swiss Re Life & Health.

De huidige organisatie wordt getypeerd als volwassen en rustig. De in gang gezette veranderingen

hebben een plaats gevonden en de doelen uit het ontwikkelingsproces zijn gerealiseerd. Dat

heeft wat langer geduurd dan verwacht. Ongeveer een half jaar na de start van de nieuwe

afdelingen werd stilstand gesignaleerd. Het kostte enige tijd en moeite voordat mensen in de

organisatie het initiatief namen om die stilstand aan te pakken. Over onderzoek doen wordt

opgemerkt dat dat onderdeel van het bedrijf is geworden. De Facilitaire Dienst doet sinds de

nieuwe start van de afdeling jaarlijks zelf onderzoek naar de interne dienstverlening en scoort

telkens beter. Onlangs is een survey uitgevoerd met dezelfde vragenlijst als in de diagnose

werd gebruikt. De uitkomsten tonen aan dat het goed gaat met de organisatie en vergelijking

met de eerdere uitkomsten laat duidelijke vooruitgang zien.

Met name de voormalige accountmanager vindt het verrassend om te lezen dat het organisatie-

ontwikkelingsproces zo goed is verlopen. Bij het lezen heeft hij gekeken of het verhaal niet te

mooi is opgeschreven. Samen met de directeur concludeert hij dat het ontwikkelingsproces

zo is verlopen als weergegeven. Beiden vragen zich af hoe het dan komt dat een half jaar later

stilstand optreedt. Hun gedeeltelijke vertrek naar Zürich heeft daarmee te maken. Zij geven

aan dat het zwaar was voor de organisatie toen twee sleutelfiguren ineens beduidend minder

aanwezig waren. Dat leidde ook tot vermindering van aandacht voor de organisatie-ontwikkeling.

Die was niet expliciet overgedragen en mede daardoor duurde het enige tijd voordat andere

mensen die zelf gingen oppakken. Achteraf bezien heeft hun vertrek gestimuleerd dat de

ingezette delegatie van bevoegdheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de

praktijk vorm hebben gekregen.

Een belangrijke leerervaring voor de directievoorzitter is dat ontwikkelen werkt. In eerdere

trajecten heeft hij ook ontwikkelend veranderd, maar telkens samen met andere leden van een

directieteam. Hij merkt dat het toen moeilijker was om zijn collega’s mee te krijgen. Als directie-

voorzitter is het makkelijker om binnen een directie een minder gebruikelijke verander-

aanpak voor te stellen. De directievoorzitter vraagt zich af of het traject meer tijd heeft

gekost in vergelijking met een ontwerpaanpak, maar vindt die vergelijking moeilijk te
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maken. Hij concludeert dat iedereen tijd heeft gestoken in het organisatie-ontwikkelings-

proces en dat daardoor in negen maanden heel veel bereikt. Essentiële ingrediënten voor

ontwikkelen zijn volgens hem dat mensen ruimte krijgen om zelf te werken aan verandering

en dat een goed begeleidingsteam het ontwikkelingsproces ondersteunt. Voor zichzelf vindt hij

kernbegrippen: vertrouwen hebben, overzicht houden en vooral regisseren (zijn woordkeus).

Het organisatie-ontwikkelingsproces was in vele opzichten een belangrijke leerervaring

voor de accountmanager. Als lid van het begeleidingsteam maakte hij voor het eerst een

ingrijpend veranderingstraject mee. Hij heeft vooral veel geleerd van de manier waarop het

traject is verlopen en van de reflectie daarop die plaatsvond in het team. Dat helpt hem nu

om op vanaf enige afstand naar perspectieven van verschillende betrokkenen te kijken en om

deze samen te brengen. De ervaring uit het organisatie-ontwikkelingsproces gebruikt hij

inmiddels in het begeleiden van veranderingsprocessen op concernniveau. Voor Swiss Re Life

& Health is hij als regional manager verantwoordelijk voor een aantal Europese markten.

Aan het einde van het gesprek staan wij stil bij de waarde van het organisatie-ontwikkelings-

proces voor de organisatie. De directievoorzitter en de voormalige accountmanager zijn het

erover eens dat de organisatie het binnen Swiss Re niet had ‘overleefd’ zonder het organisatie-

ontwikkelingsproces. Dan was het onmogelijk geweest om als serieuze partner het gesprek

aan te gaan met de moederorganisatie. Het organisatie-ontwikkelingsproces heeft gezorgd

voor een enorme cohesie binnen het gehele bedrijf. Voorheen bestond die alleen binnen

afdelingen. Een van de sterke punten van de eerste survey-feedback is geweest dat mensen

vanuit eigen onvrede startten met de verandering, in plaats van vanuit en opdracht van de

directie of druk uit de omgeving. De tweede survey-feedback heeft een belangrijke impuls

gegeven aan het zelfbewustzijn van mensen in de organisatie. Volgens de directievoorzitter

was dat ten onrechte laag. Door binnen een jaar na de start van het traject zichtbaar te maken

dat het goed ging met ontwikkelen en dat mensen zelf aan de slag kunnen met een complexe

verandering, gingen mensen anders naar zichzelf en hun rol in de organisatie kijken. Verder

heeft de tweede survey-feedback afdelingen geholpen gericht te werken aan hun verdere 

ontwikkeling.

terug naar de onderzoeksvragen
In deze afsluitende paragraaf zet ik voor elke onderzoeksvraag de belangrijkste uitkomsten

op een rij. Eerder in dit hoofdstuk zijn de vragen al uitgebreid besproken. In het volgende

hoofdstuk vergelijk ik deze case met de andere cases.

Belemmeringen bij de invoering van de veranderingen
In deze case zijn geen belangrijke belemmeringen gevonden voor de invoering van de

veranderingen. Kort na de start van de nieuwe afdelingen oordelen mensen positief over de

organisatie en het ontwikkelingsproces. Vijftien van de zestien aspecten uit de vragenlijst

worden positief beoordeeld door een ruime meerderheid van de mensen. Over zeven van die

aspecten oordeelt meer dan driekwart van de betrokkenen positief. De situatie in de nieuwe

organisatie vormt geen belemmering voor de invoering van de ontwikkelde veranderingen en

verbeterplannen. Ook oordelen mensen positief over vrijwel alle aspecten van het ontwikkelings-
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proces. Opvallend zijn de helderheid over de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces

en de positieve oordelen over de informatievoorziening, het handelen van het begeleidings-

team en het handelen van de leidinggevenden in het ontwikkelingsproces. Vrijwel alle

betrokkenen hebben een positieve verwachting van de uitkomst van het ontwikkelings-

proces, zij steunen dat proces en zij zijn bereid zich daarvoor in te zetten.

Het handelen van het middenkader vormt geen belemmerende factor in het veranderings-

proces. Kort na de start van de nieuwe afdelingen oordeelt een meerderheid van de medewerkers

positief over de leidinggevenden. Daarnaast steunen alle leidinggevenden het ontwikkelings-

proces en zetten zij zich in voor de realisatie van de veranderingen en verbeteringen.

Opvallend is dat er tijdens de diagnosefase flinke kritiek was op de leidinggevenden. Mede

door het speciale traject dat is ontwikkeld om leidinggevenden te ondersteunen, leveren zij na

enkele maanden een positieve bijdrage aan de realisatie van de veranderingen en verbeteringen.

Perspectieven van belanghebbenden
Het directieteam is unaniem positief over vrijwel alle aspecten uit de vragenlijst, net als bijna

alle leidinggevenden en een meerderheid van de medewerkers. De graduele verschillen zijn

te begrijpen in het licht van de rol en positie van de groepen in het ontwikkelingsproces. Het

directieteam stuurt het ontwikkelingsproces aan en is verantwoordelijk voor het verloop

ervan. In die zin heeft het team een andere positie dan de leidinggevenden en medewerkers.

Leidinggevenden en medewerkers werken voornamelijk gezamenlijk aan het maken van

plannen voor verandering en verbetering van de organisatie. Vermoedelijk zorgt het aparte

traject voor leidinggevenden waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de realisatiefase

ervoor dat zij een ‘tussenpositie’ innemen tussen het directieteam en de medewerkers.

Opmerkelijk is dat de verschillen tussen de drie groepen betrekkelijk klein zijn.

Waarschijnlijk is de redelijke overeenstemming in de oordelen van de drie groepen het

gevolg van de aanpak van het ontwikkelingsproces. Centraal element in dat proces is het

gezamenlijk werken van leidinggevenden en medewerkers aan het bedenken van oplossingen

voor gesignaleerde problemen. Deze gezamenlijke werkwijze leidt tot een gemeenschappelijk

perspectief op de situatie in de organisatie en het ontwikkelingsproces.

Het bespreken van deze verschillen in perspectief is een onderdeel van de survey-feedback.

In deze case wordt ervoor gekozen om bij de terugkoppeling van de resultaten te focussen op

de verschillen tussen de afdelingen, omdat deze groter zijn dan de verschillen tussen de drie

groepen. Het lijkt mij geen probleem dat de verschillen tussen directieteam, leidinggevenden en

medewerkers niet in alle afdelingen worden besproken. Vermoedelijk komen in die afdelingen

waar dat relevant is de verschillen van mening toch aan de orde tijdens de speciale overleggen

over de gespecificeerde uitkomsten.

Aanpak en effectiviteit van het organisatie-ontwikkelingsproces
De overwegend ontwikkelmatige benadering van het veranderingsproces gaat samen met een

hoge proceseffectiviteit. Tweederde van de betrokkenen oordeelt positief over het organisatie-

ontwikkelingsproces. De hoge proceseffectiviteit volgt in belangrijke mate uit de rol die leiding-

gevenden en medewerkers hebben gespeeld in het ontwikkelingsproces. Het gehele proces is

gezamenlijk met leidinggevenden en medewerkers ingevuld. Het samen verkennen van
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problemen en nadenken over oplossingsrichtingen draagt onder meer bij aan de duidelijkheid

over de doelen van de veranderingen. Een tweede reden voor de hoge proceseffectiviteit is

dat er veel aandacht is besteed aan de begeleiding van het ontwikkelingsproces. Daarnaast

hebben de zichtbare steun van de directie voor het ontwikkelingsproces en de eerder

genoemde speciale aandacht voor de leidinggevenden een rol gespeeld.

Nadere beschouwing van het verloop het ontwikkelingsproces laat zien dat er wordt

gependeld tussen kaderstelling door het directieteam en concretisering van de kaders door

de leidinggevenden en medewerkers. In het pendelen tussen kaderstelling en concretisering

staat de inbreng van leidinggevenden en medewerkers centraal. Het directieteam neemt

gedurende het ontwikkelingsproces een aantal besluiten die telkens zijn voorbereid door

leidinggevenden en medewerkers. Meestal betreft de kaderstelling een formele bekrachtiging

van een voorstel dat met de gehele organisatie of een representatieve vertegenwoordiging

ervan is ontwikkeld.

De hoge proceseffectiviteit gaat samen met een positieve beoordeling van het handelen van

het begeleidingsteam door tachtig procent van de betrokkenen. Mensen zijn tevreden over de

wijze waarop het team het organisatie-ontwikkelingsproces begeleidt, over de communicatie en

over de gezamenlijke aanpak. Er is waardering voor de faciliterende rol die het begeleidings-

team tijdens het ontwikkelingsproces vervult.

Survey-feedback en versterking van de invoering van de veranderingen
Tijdens het organisatie-ontwikkelingsproces in deze case wordt twee keer met een survey-

feedback gewerkt. De eerste survey-feedback vindt plaats tijdens de diagnosefase. De inter-

ventie is een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces waarin leidinggevenden en

medewerkers vanaf het begin samenwerken. Het doel van de eerste feedback is dat betrokkenen

zich met elkaar een beeld vormen van problemen in de organisatie. De terugkoppeling van de

uitkomsten van de diagnose vindt plaats op een personeelsbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst

worden de thema’s besproken die centraal komen te staan in het vervolg van het ontwikkelings-

proces. Voor alle gesignaleerde problemen werken leidinggevenden en medewerkers gezamenlijk

oplossingsrichtingen uit tijdens de volgende fase van het ontwikkelingsproces.

De tweede survey-feedback vindt plaats aan het begin van de realisatiefase. Het doel van

de tweede feedback is gelijk aan wat in de eerder beschreven cases wordt nagestreefd: de

invoering van veranderingen en verbeterplannen te versterken. Bij deze feedback wordt op een

andere manier gewerkt dan in de eerdere cases. Er wordt een stapsgewijze aanpak gevolgd,

maar elk van de vijf stappen in het feedbackproces wordt anders ingevuld. Leidinggevenden

vervullen geen centrale rol in het feedbackproces. De andere invulling in deze case is mogelijk

doordat tien maanden geleden een organisatie-ontwikkelingsproces is gestart waarin gezamenlijk

leren van leidinggevenden en medewerkers centraal staat. Het samen kijken naar de stand

van zaken in de organisatie en het ontwikkelingsproces kort na de start van de realisatiefase

ligt in het verlengde van de gevolgde ontwikkelaanpak. De uitkomsten van de survey-feed-

back worden gekoppeld aan het maken van afdelingsplannen. In die plannen komt onder

andere aan de orde hoe de afdelingen veranderingen en verbeteringen gaan realiseren.

De survey-feedback draagt op drie manieren bij aan versterking van de realisatiefase. Ten

eerste wisselen leidinggevenden en medewerkers perspectieven op de stand van zaken uit en
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bespreken het vervolg van het ontwikkelingsproces met elkaar. Een speciaal afdelingsoverleg

over de resultaten van de survey-feedback vormt daarvoor het vertrekpunt. De gesprekken

tussen betrokkenen dragen bij aan het leren van elkaar en aan het samenwerken aan de 

ontwikkeling van de nieuwe afdelingen. Ten tweede kijken afdelingen heel gericht naar problemen

en oplossingsrichtingen. Specificatie van de uitkomsten per afdeling maakt het mogelijk dat de

nieuwe afdelingen aan de slag gaan met hun eigen resultaten. Bovendien maken de afdelingen

zich hun resultaten meer eigen doordat gespecificeerde resultaten meer aanspreken dan algemene

resultaten. Ten derde worden de plannen voor verbetering geconcretiseerd die tijdens de speciale

afdelingsoverleggen zijn gemaakt. Na het maken van plannen wordt ook uitgewerkt hoe realisatie

plaatsvindt, wanneer, door wie en wat mogelijke hindernissen zijn. Daarnaast bespreken de

leidinggevenden en medewerkers wat er goed gaat met de afdeling en in het ontwikkelings-

proces. Op die manier ontstaat een gemeenschappelijk beeld van de richting waarin de nieuwe

afdeling zich gaat ontwikkelen.

De andere invulling van de survey-feedback in deze case leidt tot vijf inzichten: (1) het is

mogelijk een survey-feedback uit te voeren zonder een centrale rol van leidinggevenden,

(2) het is relevant leidinggevenden te ondersteunen zodat zij de bespreking van de resultaten

op de afdeling kunnen faciliteren, (3) het specificeren van resultaten per afdeling is zinvol,

want daarmee komt de lokale situatie scherp in beeld en specifieke resultaten spreken mensen

meer aan, (4) het terugkoppelen van de resultaten zonder interpretatie maakt leidinggevenden

en medewerkers meer ‘eigenaar’ van de conclusies doordat mensen die zelf trekken in plaat

van dat een ander bepaalt wat de resultaten betekenen, en (5) aandacht is nodig voor de stap

naar concrete actie; bij het maken van verbeterplannen moet ook worden besproken hoe die

verbeterplannen in de praktijk vorm krijgen.

In deze case ben ik niet een ‘onderzoeker’ die de situatie in de organisatie in kaart brengt en

conclusies trekt over de betekenis van resultaten. Als lid van het begeleidingsteam loop ik een

klein jaar rond in de organisatie en vervul ik een ondersteunende rol in het ontwikkelings-

proces. Het begeleiden van de beide survey-feedbacks is daar een onderdeel van. Als proces-

begeleider ondersteun ik mensen in de organisatie bij het zelf bepalen wat er aan de hand is

en hoe dingen beter kunnen. Daarbij reik ik een middel aan om systematisch stil te staan bij

bepaalde vraagstukken. De procesrol en de ontwikkelaanpak maken dat de survey-feedback

een gezamenlijk project is van alle betrokkenen. De invulling van de survey-feedback wordt

toegesneden op de situatie in het bedrijf en op de manier van werken in het ontwikkelings-

proces.

In het gesprek over de casebeschrijving – geruime tijd na afronding van de samenwerking –

wordt opnieuw vastgesteld dat de survey-feedbacks een essentieel onderdeel zijn geweest van

het organisatie-ontwikkelingsproces. Destijds zijn de interventies bewust ingezet als leer-

middel voor verandering. De eerste survey-feedback fungeerde vooral als diagnostisch hulp-

middel, de tweede als middel om voortgang inzichtelijk te maken en om nieuwe afdelingen

gericht te ondersteunen in hun ontwikkeling. Terugkijkend op de periode na de tweede survey-

feedback blijkt deze ook het zelfbewustzijn van mensen in de organisatie te hebben vergroot.

De uitkomsten lieten mensen zien wat zij zelf hebben bereikt en bevestigden bovendien de

directievoorzitter in zijn keuze voor een ontwikkelaanpak.
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derde deel
vergelijking van de cases,
conclusies en afsluiting
Het derde deel van dit boek bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 11 worden de zes cases vergeleken.

Doel van de vergelijking is om de conclusies voor te bereiden. Voor elk van de onderzoeksvragen bekijk

ik wat de cases daarover hebben geleerd. In hoofdstuk 12 sluit ik dit boek af. Het hoofdstuk begint met

de algemene conclusies van deze studie. Ik bespreek waarom veranderen lastig is en wanneer survey-

feedback bijdraagt aan veranderingsprocessen in organisaties. Vervolgens sta ik stil bij de doelstellingen

van deze studie. Daarna bediscussieer ik een aantal kwesties die te maken hebben met de aanpak 

en het verloop van ingrijpende veranderingsprocessen. In de slotparagraaf bespreek ik de kracht van

survey-feedback als leermiddel in veranderingprocessen.
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vergelijking van de cases

inleiding
In dit hoofdstuk staat het vergelijken van de cases centraal. In de voorgaande zes hoofdstukken

is besproken wat elk van de afzonderlijke cases leert over de onderzoeksvragen. Nu gaat het

erom deze leerervaringen samen te brengen en op zoek te gaan naar bouwstenen voor de

conclusies. Door de uitkomsten uit de zes cases te vergelijken, zet ik de stap naar integratie

van de bevindingen en bereid ik de afsluiting van deze studie voor. Overeenkomsten in de

afzonderlijke cases en ook verschillen tussen de cases vormen de leidraad in dit hoofdstuk.

Het beschrijven van de overeenkomsten en verschillen is het belangrijkste doel. Tevens

besteed ik aandacht aan de mogelijke achtergronden ervan.

De vier onderzoeksvragen bepalen de structuur van dit hoofdstuk. In paragraaf 11.2 staan

belemmeringen en succesfactoren in de onderzochte veranderingsprocessen centraal. In

paragraaf 11.3 vergelijk ik de wijze waarop betrokken groepen in de cases overeenkomen en

verschillen in hun perspectief op de situatie in hun organisaties en de veranderingsprocessen.

Paragraaf 11.4 gaat over de relatie tussen de aanpak van de veranderingsprocessen en de

proceseffectiviteit. In paragraaf 11.5 komen de ontwikkeling in de aanpak van de survey-feedback

en het effectief gebruik van deze interventie aan bod. Ten slotte bespreek ik in paragraaf 11.6

twee thema’s die in verschillende cases naar voren komen en interessant zijn om te verbinden

met de onderzoeksthema’s. Elke paragraaf sluit ik af met een kader waarin de eerste conclusies

worden geformuleerd.

belemmeringen en succesfactoren in 
veranderingsprocessen
De eerste vraag in deze studie richt zich op belemmeringen in ingrijpende veranderings-

processen en de wijze waarop deze onderling zijn gerelateerd. Speciale aandacht gaat uit naar

leidinggevenden als belemmerende factor in veranderingsprocessen. Belemmeringen en succes-

factoren zijn in kaart gebracht met de vragenlijst ‘Veranderen in organisaties’. De oordelen

over de stellingen uit deze vragenlijst zijn weergegeven in de Figuren 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 9.4

en 10.4. Deze figuren geven een beeld van de mate waarin zes aspecten van organisaties en

tien aspecten van veranderingsprocessen een belemmering vormen in het verdere verloop

van die processen, dan wel van de mate waarin die aspecten bijdragen aan het succes ervan.

In de vragenlijst zijn tevens open vragen opgenomen over belemmeringen en succesfactoren.

De antwoorden op deze beide vragen zijn in de hiervoor genoemde paragrafen gecategoriseerd.

In deze paragraaf bekijk ik achtereenvolgens welke belemmeringen en succesfactoren in meer

cases voorkomen en of deze factoren onderling zijn gerelateerd.
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Tabel 11.1  Overzicht en rangorde van belemmerende factoren

Belemmerende factoren
Tabel 11.1 bevat een overzicht van de belemmerende factoren in de afzonderlijke cases. Het 

voornaamste doel van het overzicht is een beeld te geven van meer en minder voorkomende

belemmeringen. Voor elk van de cases geef ik aan welke belemmeringen in kaart zijn

gebracht aan de hand van de stellingen in de vragenlijst die betrekking hebben op de orga-

nisatie en het veranderingsproces. Er is sprake van een belemmering wanneer meer dan de

helft van de betrokkenen negatief oordeelt over een aspect uit de vragenlijst (zie § 4.6). Ook

bevat de tabel een overzicht van de belemmerende factoren die bij de open vragen zijn

genoemd. De rangordening geeft het belang aan van de belemmerende factoren in de afzonder-

lijke cases. Bij het vergelijken van de cases richt ik mij in eerste instantie op belemmerende

factoren die in vier of meer cases worden genoemd.

390

AMEV Ons Tweede Ottho Gerard Hunnerberg Bollenstreek Bollenstreek Alhermij
Interlloyd Thuis Heldring 1998 1999

Organisatie

Doelen en strategie 2 3

Structuur 4 1 1 1

Cultuur en leidinggeven 3

Technologie 5

Werk

Verhoudingen 1 2 2

Veranderingsproces

Doelen en aanpak 8 4 6 5

Technologie 4 7 7

Spanningen 1 2 2 2 1 1

Tijdsverloop 2 3 1 1 1 2

Informatievoorziening 6 1 3 4 6

Creëren betrokkenheid 3 5 3 4

Verandermanagers 7 2 6 5 3

Leidinggevenden 5 8 8

Verwachting uitkomst

Steun en inzet 20%

Open vraag

Communicatie en informatie 4 2 3 4 3

Cultuur en cultuurverschillen 5 5 5 2

Doelen en strategie 1

Gebrek daadkracht 2

Geen draagvlak, motivatie 3 4 4 3

Omgeving 3

Politiek, belangen 3 5

Tijd en middelen 1 1 1 1 1 1

Top-down aanpak, hiërarchie 4 4 2 2 6

Vertaling naar praktijk 2 3 2 4



Bij Stichting Bollenstreek is twee keer een onderzoek uitgevoerd. Bij het vergelijken van

de cases betrek ik de gegevens van beide onderzoeken. In deze paragraaf en in de volgende

paragraaf worden die gegevens als min of meer onafhankelijk van elkaar beschouwd.

Stichting Bollenstreek bekijk ik dan in feite als twee cases, wat het makkelijker maakt om

overzicht te krijgen over belemmeringen en succesfactoren en over perspectieven van

betrokken groepen. In de paragrafen daarna ga ik ook in op de relatie tussen het eerste en

tweede project en op de wijze waarop verschillen tussen de beide projecten zijn te begrijpen.

De tabel laat allereerst zien dat de aspecten van een organisatie over het algemeen geen

belemmering vormen. Alleen structuur wordt in meer dan de helft van de cases als probleem

genoemd. In drie gevallen is dat tevens het belangrijkste knelpunt. Daarnaast valt op dat

onderlinge verhoudingen in drie cases als belemmerende factor wordt aangemerkt.

Ten tweede laat de tabel zien dat de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen in

meer dan de helft van de cases een aanzienlijk probleem vormen. In vier cases worden vrijwel

alle aspecten van het veranderingsproces als belemmerende factor aangemerkt. De meest in

het oog springende belemmeringen zijn: tijdsverloop, spanningen, informatievoorziening,

creëren van betrokkenheid, verandermanagers, en doelen en aanpak van het veranderings-

proces. Daarnaast valt op dat het handelen van leidinggevenden in drie cases in de ogen van

medewerkers onvoldoende bijdraagt aan de veranderingen.

Ten derde laat de tabel zien dat de belangrijkste belemmerende factoren die bij de open

vraag worden genoemd eveneens betrekking hebben op de aanpak en inrichting van de 

veranderingsprocessen. Daarbij gaat het om tijd en middelen, top-down aanpak en hiërarchie,

en communicatie en informatie. In meer dan de helft van de cases zijn dat veel genoemde

antwoorden op de vraag naar belemmerende factoren. Bovendien valt op dat gebrek aan

draagvlak en vertaling naar praktijk relatief veel worden genoemd.

Deze uitkomsten zijn te ordenen in vijf groepen onderling samenhangende belemmeringen.

Onvoldoende tijd en middelen vormen een belangrijke belemmering in vrijwel elke case.

Veranderingen gaan te snel, er gebeurt te veel tegelijkertijd, er is onvoldoende tijd voor 

verschillende fasen van het proces en mensen krijgen weinig tijd om de veranderingen te

accepteren. De antwoorden op de open vragen onderstrepen die problemen en vullen ze aan.

Bij tijd valt op dat de top van de organisaties onvoldoende zicht heeft op de druk die op de

werkvloer wordt ervaren als gevolg van de veranderingen. Dit heeft voor een deel ook te

maken met een tekort aan middelen. Bij middelen gaat het vooral om personeel.

Onvoldoende personeel, onvoldoende gekwalificeerd personeel en een hoge werkdruk maken het

lastig om een extra inspanning te leveren voor het veranderingsproces en om veranderingen

te realiseren. Het is vaak nodig om kennis en vaardigheden van personeel te ontwikkelen om

te kunnen voldoen aan de eisen die de nieuwe situaties stellen.

Onvoldoende informatie en communicatie vormen eveneens een belemmering in vrijwel elke

case. Informatie over de veranderingsprocessen is niet duidelijk, de doelen van de veranderings-

processen worden niet vaak genoeg besproken, de informatie over de voortgang van de processen is

ontoereikend en het geruchtencircuit is voor veel mensen de eerste informatiebron. De antwoorden

op de open vragen onderstrepen dit beeld en vullen het aan. De nadruk ligt veelal op het gebrek

aan communicatie en interactie tussen het managementteam, de leidinggevenden en de mede-

werkers. Onduidelijkheid over de doelen en aanpak van de veranderingen houdt in belangrijke
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mate verband met onvoldoende informatie en communicatie over de veranderingen. Mensen

zijn niet bekend met de doelen van het veranderingsproces in hun organisatie, er is gebrek

aan overeenstemming over die doelen en het is niet duidelijk op welke wijze die doelen kunnen

worden gerealiseerd. De problemen rond de vertaling naar de praktijk die bij de open vragen

worden genoemd hebben hier eveneens mee te maken.

Onvoldoende aandacht voor het creëren van betrokkenheid vormt in de meerderheid van de

cases een belemmering. Tijdens de veranderingsproces is er onvoldoende aandacht voor

ideeën van medewerkers (en soms ook van leidinggevenden), afdelingen worden niet of

beperkt betrokken, mensen kunnen hun ervaringen niet bespreken, mogelijkheden voor bijsturing

ontbreken net als trainingen of cursussen in het kader van de veranderingen. De antwoorden

op de open vragen die gaan over het gebrek aan draagvlak en motivatie en over de top-down

aanpak van de veranderingen sluiten hier deels bij aan. In de meeste cases worden de koers

en invulling van het veranderingsproces hoofdzakelijk door de managementteams bepaald

die vervolgens aan de organisatie meedelen wat zij hebben bedacht.

Spanningen binnen en tussen afdelingen vormen in vrijwel elke case een belemmering. De

veranderingen leiden tot een toename van spanningen zowel binnen de afdelingen als ertussen.

Spanningen hangen samen met tijdsdruk en onvoldoende middelen, en met onvoldoende

communicatie en informatie. Belangrijker is dat verandermanagers onvoldoende aandacht

besteden aan de spanningen. In mindere mate geldt dat voor de leidinggevenden. Opvallend

is dat spanningen betrekkelijk weinig in de antwoorden op de open vragen worden genoemd.

Het handelen van de leden van het managementteam en de door hen gekozen veranderaanpak

vormt in vrijwel elke case een belemmering. In vijf van de zes cases vervult deze groep de rol

van verandermanagers en geeft het managementteam sturing aan de veranderingsprocessen.

De leden van het team zijn onvoldoende zichtbaar, stimuleren onvoldoende communicatie

en uitwisseling van informatie, er is kritiek op de wijze waarop zij de veranderingsprocessen

sturen en begeleiden en zij hebben onvoldoende aandacht voor spanningen tussen afdelingen.

De kritiek op het managementteam hangt samen met de eerder genoemde belemmeringen

en is zichtbaar in veel van de antwoorden op de open vragen waarin het managementteam

expliciet wordt genoemd. Deze kritiek spitst zich toe op de top-down aanpak en op het

managementteam dat onvoldoende of slecht communiceert over de veranderingen.

Een speciaal aandachtspunt bij de eerste vraag in deze studie is of het handelen van leiding-

gevenden een belemmering vormt in veranderingsprocessen. De tabel laat zien dat de rol van

leidinggevenden geen probleem is in de meerderheid van de cases. In drie cases is het een thema

dat laag scoort in de rangorde van belemmerende factoren. Niettemin hebben veel leidinggevenden

moeite met het betrekken van medewerkers bij de veranderingsprocessen, met het aanpassen van

hun stijl van leidinggeven, met het aandacht besteden aan de gevolgen van veranderingsprocessen

en met het schetsen van een aansprekend toekomstbeeld. De vooronderstelling dat weerstand

tegen verandering ontstaat door leidinggevenden wordt niet ondersteund. Als er al sprake zou

zijn van weerstand tegen verandering zou deze eerder worden veroorzaakt door de leden van de

managementteams. Er wordt beduidend meer kritiek geleverd op het handelen van de management-

teams dan op de leidinggevenden. In de cases is evenmin sprake van weerstand van leidinggevenden.

Deze groep heeft positieve verwachtingen van de uitkomst van de veranderingsprocessen en

hun steun en inzet voor die processen is hoog (zie ook tabel 11.3 met gespecificeerde scores).
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Tabel 11.2  Overzicht en rangorde van succesfactoren

Succesfactoren
Tabel 11.2 bevat een overzicht van de succesfactoren in de afzonderlijke cases. Het voornaamste

doel van het overzicht is een beeld te geven van meer en minder voorkomende succesfactoren.

Bij het bespreken van de tabel volg ik dezelfde systematiek als bij het bespreken van de tabel

met belemmerende factoren.

De tabel laat ten eerste zien dat de meeste aspecten van een organisatie tot succesfactoren

kunnen worden gerekend. Vier van de zes aspecten die betrekking hebben op de organisatie

worden in het merendeel van de cases positief beoordeeld. In alle cases oordelen mensen

positief over hun werk. Daarnaast vormen de aspecten technologie, cultuur en leidinggeven,

en organisatiedoelen en –strategie in veel gevallen succesfactoren.
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AMEV Ons Tweede Ottho Gerard Hunnerberg Bollenstreek Bollenstreek Alhermij
Interlloyd Thuis Heldring 1998 1999

Organisatie

Doelen en strategie 3 1 5 1 2

Structuur 6 6 5

Cultuur en leidinggeven 4 3 4 2 4 1

Technologie 2 1 3 3 3 4

Werk 1 1 2 2 1 2 3

Verhoudingen 5 4 5 6

Veranderingsproces

Doelen en aanpak 4 6 5

Technologie 7 3 4 7

Spanningen 6

Tijdsverloop 8

Informatievoorziening 5 4

Creëren betrokkenheid 5 8 6

Verandermanagers 7 3

Leidinggevenden 3 4 3 9

Verwachting uitkomst 1 1 1 1 1 2 1

Steun en inzet 2 2 2 2 2 1 2 20%

Open vraag

Aanpak en sturing 3 5 3 2 1 4 1

Betrokkenheid en inzet 5 3 4

Communicatie en informatie 4 2 3 3 2 2

Draagvlak creëren 1 4 4

Druk vanuit omgeving 4

Duidelijke koers 2

Gedragsverandering 1 5

Klantbesef 3 1

Tijd en middelen 2 1 2

Toekomstbeeld 1 5

Vertaling naar praktijk 3



Ten tweede laat de tabel zien dat de verwachting van de uitkomst en de steun en inzet van

betrokkenen de belangrijkste succesfactoren zijn die betrekking hebben op het veranderings-

proces. In alle cases krijgen deze factoren de eerste en tweede plaats in de rangorde. De aspecten

die betrekking hebben op de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen behoren

niet tot de succesfactoren. Eerder in deze paragraaf komt aan de orde dat de aanpak en

inrichting van ingrijpende veranderingen flinke problemen opleveren.

De belangrijkste succesvoorwaarden die bij de open vragen worden genoemd zijn een

goede aanpak en sturing van veranderingsprocessen en goede communicatie en informatie.

Dat is verwarrend. De formulering van deze vragen zorgt ervoor dat mensen aangeven wat

nodig is voor succes, in plaats van wat er op dat moment goed gaat in het veranderingsproces.

Daardoor vormen genoemde succesvoorwaarden nauwelijks een aanvulling op de eerder

besproken belemmeringen. Zij zijn eerder een herhaling van reeds genoemde problemen en

worden daarom verder buiten beschouwing gelaten.

Nadere beschouwing van de succesfactoren die betrekking hebben op de organisatie levert het

volgende beeld op. Mensen doen hun werk met plezier, kunnen hun werk naar eigen inzicht

uitvoeren en ervaren hun werk als afwisselend. Technologie en andere ondersteunde middelen

zijn goed bruikbaar in de uitvoering van het werk. Cultuur en leidinggeven worden gekenmerkt

door goede collegiale contacten, geen grote cultuurverschillen binnen de organisaties, goede

verhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers, goed werkoverleg, aandacht voor

teamontwikkeling en het aanmoedigen van initiatieven. De doelen van de organisaties zijn

duidelijk, er bestaat overeenstemming over, mensen weten op welke wijze de doelen kunnen

worden gerealiseerd, de organisaties hebben oog voor hun omgeving en zij zijn in staat om

in te spelen op externe ontwikkelingen.

Nadere beschouwing van de twee succesfactoren die betrekking hebben op het veranderings-

proces laat zien dat mensen onder meer verwachten na de veranderingen goed te kunnen

functioneren, dat de veranderingen geen grote onzekerheid oproepen en dat er weinig negatieve

ervaringen zijn met eerdere veranderingsprocessen. Er is vertrouwen in de haalbaarheid van de

veranderingen, de noodzaak en voordelen van de veranderingen worden gezien, de doelen

worden gesteund en mensen willen zich inzetten voor het veranderingsproces in hun organisatie.

Relaties tussen de factoren
De geconstateerde belemmeringen hebben grotendeels betrekking op de aanpak en inrichting

van de veranderingsprocessen. Opvallend daarbij is dat de antwoorden op de open vragen

het beeld bevestigen en aanvullen dat op basis van de oordelen over de stellingen is ontstaan.

De eerder besproken groepering van belemmerende factoren laat zien dat er een duidelijke

samenhang bestaat tussen problemen die betrekking hebben op het veranderingsproces.

In vier van de zes cases worden vrijwel alle aspecten van het veranderingsproces negatief

beoordeeld. Dat geeft aan dat problemen zich niet beperken tot enkele specifieke onderdelen

van de veranderingsprocessen. De aanpak en inrichting van deze processen werpen complexe

vragen en problemen op die op elkaar ingrijpen, elkaar beïnvloeden en elkaar versterken.

De succesfactoren hebben betrekking op de organisatie, op de verwachting van de uitkomst

en op de steun en inzet voor de veranderingen. De aspecten van de organisatie hangen

onderling samen en beïnvloeden elkaar in positieve zin. De redelijk positieve beoordeling
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van de situatie in de organisaties biedt een gunstige basis voor de veranderingsprocessen en

draagt bij aan de steun en inzet voor de veranderingen. Het positieve oordeel dat mensen

hebben over hun werk, klinkt bijvoorbeeld door in hun bereidheid om energie te steken in

een veranderingsproces. Een goed beeld van de organisatiedoelen alsmede kenmerken van

cultuur en leidinggevenden dragen bij aan de erkenning van de noodzaak van de veranderingen

en de steun voor de doelen van de veranderingsprocessen.

Ten slotte blijkt uit tabel 11.1 en 11.2 dat de problemen in de veranderingsprocessen meestal

niet samenhangen met problemen in het functioneren van de organisaties. Immers, de situatie

in de organisaties wordt positief beoordeeld, terwijl negatief wordt geoordeeld over de aanpak

en inrichting van de veranderingsprocessen. Evenmin bestaat er een samenhang tussen de

moeizaam verlopende veranderingsprocessen en een negatieve verwachting van de uitkomst

of het ontbreken van steun en inzet voor de veranderingen. De verwachting van de uitkomst

is namelijk positief, de steun en inzet voor de veranderingen zijn hoog, maar over de aanpak

en inrichting van de veranderingsprocessen wordt negatief geoordeeld.

De belemmerende factoren hebben vooral te maken met de aanpak en inrichting van de veranderings-

processen. Vijf 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 binnen en tussen afdelingen, en (5) het handelen van

leden van het managementteam en de door hen gekozen veranderaanpak. Het handelen van leiding-

gevenden (middenkader) vormt geen probleem: er zijn geen aanwijzingen voor weerstand van of door

leidinggevenden.

De succesfactoren zijn gespiegeld aan de belemmerende factoren en hebben betrekking op de organisaties

en op de mensen die daarin werken. De aspecten van de organisaties worden redelijk positief beoordeeld

wat een gunstige uitgangssituatie betekent voor veranderen. Niettemin ontstaan problemen tijdens 

de veranderingsprocessen. De meest in het oog springende succesfactoren zijn: (1) de positieve 

verwachting die mensen hebben van de uitkomst en (2) hun steun en inzet voor de veranderingen.

11.3 perspectieven van managementteam,
leidinggevenden en medewerkers

De tweede vraag in deze studie richt zich op de mate waarin belanghebbenden verschillen in

perspectief op de organisatie en het veranderingsproces en op mogelijkheden voor het

samenbrengen van deze perspectieven. Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen overeen-

komst in perspectief en steun voor de veranderingen. De perspectieven van verschillende

belanghebbenden op de organisatie en het veranderingsproces zijn in kaart gebracht door de

oordelen over de aspecten uit de vragenlijst uit te splitsen voor een aantal groepen. In elk van de

cases zijn drie groepen betrokkenen onderscheiden. Vervolgens is voor elke groep betrokkenen

aangegeven welk gedeelte van die groep een positief oordeel heeft over de aspecten uit de

vragenlijst en welk gedeelte daar een negatief oordeel over heeft. Deze uitgesplitste scores

zijn weergegeven in de tabellen 5.4, 6.4, 7.6, 8.5, 8.4, 8.13 en 9.4.

Bij het vergelijken van de cases concentreer ik mij op de scores van de leden van de management-
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teams, van de leidinggevenden en van de medewerkers. De scores van teamleiders die in twee

cases zijn gespecificeerd, laat ik in deze vergelijking buiten beschouwing. Tabel 11.3 bevat een

vereenvoudigde weergave van de oordelen van de drie groepen. In de voorgaande hoofdstukken

zijn voor de afzonderlijke cases de oordelen van deze groepen gedetailleerd weergegeven.

Daarin staan bij het vergelijken van de groepen die aspecten centraal waarover beduidend

anders wordt gedacht. Hier richt ik mij op de algemene lijn in de oordelen die de leden van

de managementteams, de leidinggevenden en de medewerkers als groep hebben over hun

organisaties en de veranderingsprocessen.

Tabel 11.3  Perspectieven van managementteam, leidinggevenden en medewerkers

N.B. Het positieve of negatieve teken geeft aan hoe de meerderheid van elk van de groepen oordeelt

over de aspecten die betrekking hebben op de organisatie en het veranderingsproces. Binnen de

cases is ook aangegeven of een bepaalde groep positiever of negatiever oordeelt dan de andere

groep(en). Bij twee cases zijn geen gegevens beschikbaar van leden van het managementteam.

De tabel laat zien dat binnen elk van de cases verschillen bestaan in de oordelen van de

leden van de managementteams, de leidinggevenden en de medewerkers. De groepen oordelen

anders over vrijwel alle aspecten uit de vragenlijst. Over het algemeen bedraagt het grootste

verschil tussen de groepen tenminste vijfentwintig procent. De vereenvoudigde weergave van

de verschillen tussen de groepen toont een patroon. Globaal gesproken zijn de leden van het

managementteam het meest positief over de situatie in hun organisatie en over het veranderings-
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AMEV Ons Tweede Ottho Gerard Hunnerberg Bollenstreek Bollenstreek Alhermij
Interlloyd Thuis Heldring 1998 1999

lg mw lg mw mt lg mw mt lg mw mt lg mw mt lg mw mt lg mw

Organisatie

Doelen en strategie - - - + + + + - - - + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +

Structuur - - + - - - - - - - - + - + + + - + + + - + + + + + +

Cultuur en leidinggeven - - - - + + - - + + + - - + + + + + + + + + + + + + +

Technologie - - - + + + + + - + + + - + - + + + + + + + + + + +

Werk + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Verhoudingen - - - - + + - - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + + ++ +

Veranderingsproces

Doelen en aanpak + - + + + - - - - - - + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +

Technologie - - - + - + - - - + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +

Spanningen - - - + + - - - - - - + - - - + - - - + + + - + - - -

Tijdsverloop - - - - - - - - - - - - - - - + - - - + + + - + + + + + +

Informatievoorziening + - + - - - - - - - + + + - + + + - + + + + + + + + + +

Creëren betrokkenheid - - - + + + + - - + - - - + - - - + + + - + + + + + +

Verandermanagers + - - - - + - - - + + + - + + + - + + + - + + + + + +

Leidinggevenden - - - + + + + + + - - + + + - - + - + + + + + + + + + + + +

Verwachting uitkomst + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Steun en inzet + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



proces. De medewerkers oordelen licht positief over de situatie in hun organisatie en negatief

over het veranderingsproces. De leidinggevenden nemen over het algemeen een tussenpositie in.

Het is zinvol om de resultaten voor de verschillende groepen uit te splitsen. Het algemene

beeld wordt namelijk vooral bepaald door de oordelen van de medewerkers, doordat de vragen-

lijsten van deze groep telkens ongeveer negentig procent van de respons vormen. Juist het

verschil in oordelen draagt bij aan een beter begrip van de situatie in de cases en het biedt

zicht op de manier waarop groepen in organisaties verschillen in hun manier van denken.

De eigen manier van denken over de organisatie en het veranderingsproces hangt samen met de

positie en rol van de betrokken groepen. In elke case is het managementteam de initiator van de

veranderingsprocessen en vervult het een sturende rol. Vanuit die positie en rol hebben de leden

van dat team onder meer een beter beeld van doelen en aanpak van de veranderingsprocessen dan

medewerkers. Leidinggevenden zijn in de cases verantwoordelijk voor de vertaling van de veranderingen

naar hun afdelingen. Die schakelfunctie en hun hiërarchische positie leveren deze groep een

voorsprong ten opzichte van medewerkers. In de cases zijn de medewerkers vooral ontvangers

van de veranderingen. In de meeste cases is hun rol het uitvoeren wat anderen bedenken.

Betrokkenen kennis laten nemen van elkaars perspectieven is onderdeel van de terugkoppeling van

de uitkomsten. In de loop van deze studie is ervaring opgedaan met verschillende manieren van

terugkoppeling. Ik kom daarop terug in paragraaf 11.5. De verschillen kunnen een aanleiding vormen

voor gesprekken tussen betrokken groepen. Een managementteam kan in gesprek gaan met de

leidinggevenden, leidinggevenden en medewerkers kunnen de verschillen bespreken en een

managementteam kan een gesprek aangaan met medewerkers. Tijdens de terugkoppeling van

de uitkomsten blijkt vaak wel een indruk van verschillen te bestaan, maar meestal is die niet

scherp. Leden van de managementteams geven in de regel aan dat zij vermoeden een positiever

beeld te hebben dan leidinggevenden en medewerkers. Niettemin leidt het zichtbaar maken van

de omvang van de verschillen in de meeste gevallen tot verbazing, soms zelfs tot ontsteltenis.

Gesprekken over de verschillen en over achtergrond ervan bieden betrokkenen zicht op

elkaars perspectieven. Dat kan een bijdrage leveren aan het oplossen van geconstateerde problemen.

De relatie tussen overeenkomst in perspectief en steun en inzet voor de veranderingen

bepaal ik door de verschillen tussen de groepen af te zetten tegen de steun en inzet voor de

veranderingen. De gedachte is dat grote verschillen in perspectief samenhangen met lage

steun en inzet. Tabel 11.4 bevat een overzicht van de omvang van de verschillen tussen de

groepen en de steun en inzet voor het veranderingsproces. De omvang van de verschillen in

oordeel over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces wordt bepaald door van de

betreffende acht aspecten de grootste verschillen tussen de drie groepen te middelen. Om de

overeenkomst in perspectief van de drie groepen goed te kunnen vergelijken, zijn de twee

cases zonder gegevens van de managementteams niet opgenomen.
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Ottho Gerard Hunnerberg Bollenstreek Bollenstreek Alhermij
Heldring 1998 1999

Verschil 35% 50% 65% 35% 30%

Steun en inzet 55% 75% 75% 80% 85%

Tabel 11.4  Verschil in perspectief en steun en inzet voor de veranderingen



De tabel laat zien dat er geen relatie bestaat tussen overeenkomst in perspectief en steun

en inzet voor de veranderingen. Er is variatie in de mate waarin de groepen overeenkomen

in hun oordelen over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Het kleinste ver-

schil (30%) geeft aan dat het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers daar

in grote lijnen hetzelfde over oordelen. De steun en inzet zijn echter in drie van de vier cases

ongeveer gelijk (rond de 80%). In een case is de steun en inzet relatief laag, terwijl de drie

groepen in grote lijnen overeenkomen in hun negatieve oordeel over het veranderingsproces.

Belanghebbenden kijken elk op eigen wijze naar hun organisatie en het veranderingsproces. De leden

van de managementteams van de organisaties oordelen het meest positief over de situatie in hun

organisatie en over het veranderingsproces. De medewerkers oordelen licht positief over hun organisatie

en negatief over het veranderingsproces. De leidinggevenden oordelen meestal minder positief dan de

leden van het managementteam en positiever dan de medewerkers.

De eigen manier van denken van de drie groepen hangt samen met hun positie en rol in de veranderende

organisaties. De managementteams vervullen een strategische rol, zijn initiator van de veranderingen en

verzorgen de aansturing ervan. De leidinggevenden vervullen de rol van invoerders en zijn verantwoordelijk

voor de vertaling van de veranderingen naar hun afdelingen. De medewerkers zijn ontvangers van de

veranderingen. Meestal is hun 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 groepen en

de mate van steun en inzet voor het veranderingsproces in de organisatie. De mate van overeenkomst

in perspectief varieert per case, terwijl de mate van steun en inzet ongeveer gelijk is.

effectiviteit van de veranderaanpak
De derde vraag in deze studie is op welke wijze de aanpak van een veranderingsproces is

gerelateerd aan de effectiviteit ervan. Er wordt speciaal gekeken naar een mogelijke relatie

tussen de beoordeling van de verandermanagers en de effectiviteit van veranderingsprocessen.

In elke case is de veranderaanpak gekarakteriseerd door aan te geven in hoeverre er sprake is

van een ontwerpmatige of ontwikkelmatige aanpak van het veranderingsproces (zie § 5.5,

6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 9.9 en 10.5). Tabel 11.5 bevat een samenvatting van deze karakterisering.

Voor het berekenen van de totaalscore waardeer ik eerst elk kenmerk van de veranderaanpak

met 1 punt (ontwerpbenadering), 3 punten (ontwikkelbenadering) of 2 punten (tussenvorm).

Vervolgens bereken ik per case het gemiddelde aantal punten. De score die dan ontstaat geeft

een beeld van de gehanteerde benadering en kan variëren van 1 (volledige ontwerpaanpak)

tot 3 (volledige ontwikkelaanpak). De proceseffectiviteit is in de hiervoor genoemde paragrafen

bepaald door aan te geven in welke mate belemmeringen optreden in elk van de veranderings-

processen. De proceseffectiviteit kan variëren van 0 (alle betrokkenen oordelen negatief over alle

aspecten van het veranderingsproces in hun organisatie) tot 100 (alle betrokkenen oordelen

positief over alle aspecten van het veranderingsproces).

De tabel laat zien dat de score voor de veranderaanpak in vier cases relatief laag is. In het

tweede project bij Stichting Bollenstreek is een stijging zichtbaar ten opzichte van de situatie

een jaar eerder. Alleen bij Alhermij is sprake van een hoge score voor de veranderaanpak.
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Tabel 11.5  Veranderaanpak en proceseffectiviteit

Voor Stichting Ottho Gerard Heldring is geen totaalscore bepaald, omdat in die case niet

duidelijk is welke aanpak wordt gevolgd. De cases overziend blijkt dat de veranderingsprocessen

overwegend ontwerpmatig worden aangepakt. Alleen in de case bij Alhermij wordt een 

ontwikkelbenadering gevolgd. De proceseffectiviteit is eveneens relatief laag in de meeste

cases. In vier cases ligt de proceseffectiviteit onder de vijftig procent. In die cases oordeelt

meer dan de helft van de mensen negatief over de kenmerken van het veranderingsproces in hun

organisatie. Bij Stichting Ons Tweede Thuis en bij Alhermij is sprake van een relatief hoge

proceseffectiviteit en in het tweede project bij Stichting Bollenstreek is de proceseffectiviteit

duidelijk toegenomen.

Om na te gaan of er sprake is van een verband tussen veranderaanpak en proceseffecti-

viteit zijn de scores tegen elkaar afgezet in figuur 11.1.

Figuur 11.1  Relatie tussen veranderaanpak en proceseffectiviteit
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AMEV Ons Tweede Ottho Gerard Hunnerberg Bollenstreek Bollenstreek Alhermij
Interlloyd Thuis Heldring 1998 1999

Aanpak

Ontwerpmatig 100% 70% geen 80% 80% 30% 10%

Tussenvorm 20% duidelijke 20% 10% 60% 20%

Ontwikkelmatig 10% aanpak 10% 10% 70%

In punten 1 1.18 1.2 1.3 1.8 2.64

Effectiviteit

Positief oordeel 32% 57% 27% 40% 35% 52% 65%

Proceseffectiviteit

70 %

65 %

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %
1 1.5 2 32.5
Ontwerpaanpak Ontwikkelaanpak

AMEV Interlloyd

Ons Tweede Thuis

Hunnerberg

Bollenstreek (1999)

Alhermij

Bollenstreek (1998)



De figuur laat een relatie zien tussen veranderaanpak en proceseffectiviteit. Een meer ontwerp-

matige aanpak hangt samen met een lage proceseffectiviteit en een meer ontwikkelmatige aanpak

hangt samen met een hoge proceseffectiviteit. Dat betekent dat de ontwerpbenaderingen die

in de meeste cases worden gevolgd veel belemmeringen met zich meebrengen. De ontwikkel-

aanpak bij Alhermij en de verschuiving naar een meer ontwikkelmatige aanpak bij Stichting

Bollenstreek brengen weinig tot geen belemmeringen met zich mee. Enige uitschieter is

Stichting Ons Tweede Thuis. In deze case is sprake van een ontwerpmatige aanpak van het

veranderingsproces en een relatief hoge proceseffectiviteit.

Een uitleg van deze uitschieter is dat de meeste leidinggevenden en medewerkers van de

stichting het idee hebben dat de veranderingen hen niet aangaan. Het veranderingsproces is

vooral een project van de directie. Dat zij hun eigen project ontwerpmatig aanpakken wordt niet

als probleem ervaren. Mensen hebben nog weinig zicht op de consequenties die de veranderingen

zullen hebben voor hun dagelijkse werkpraktijk. Het vermoeden bestaat dat bij de invoering

van de veranderingen de proceseffectiviteit afneemt. De antwoorden op de open vragen steunen

dat vermoeden.

Een andere uitleg is dat de ontwerpaanpak past bij de manier waarop binnen de stichting

wordt gewerkt. Mensen zijn gewend dat de directie bepaalt wat er gebeurt en verwachten dat ook

bij veranderingen. Er is wel enige kritiek op de top-down aanpak van het veranderingsproces,

maar in grote lijnen wordt deze werkwijze geaccepteerd. Niettemin blijft de verwachting

bestaan dat de proceseffectiviteit afneemt wanneer duidelijk wordt dat de feitelijke realisatie

van de veranderingen vooral op de werkvloer moet plaatsvinden.

De relatie tussen de beoordeling van het handelen van de verandermanagers en de proces-

effectiviteit bepaal ik aan de hand van de informatie in tabel 11.6. Verschillende bronnen geven

informatie over de wijze waarop mensen het handelen van de verandermanagers beoordelen.

Allereerst bevat de vragenlijst stellingen over de rol van verandermanagers. Het percentage

negatieve oordelen over de rol van de verandermanagers en de stellingen die het meest negatief

worden beoordeeld, zijn weergegeven in de tabel. De antwoorden op de open vragen naar

belemmeringen en succesvoorwaarden vormen eveneens een informatiebron. De verander-

managers, c.q. de leden van de managementteams, worden in veel antwoorden expliciet vermeld.

De tabel vat samen waar deze antwoorden in grote lijnen over gaan. Ten slotte vormen de

gesprekken die ik voer met verschillende betrokkenen een bron van informatie. In de tabel is

aangegeven wat het algemene oordeel is over het handelen van de verandermanagers dat uit

deze gesprekken naar voren komt.

De tabel laat zien dat in vijf cases meer dan de helft van de mensen kritiek heeft op het

handelen van de verandermanagers. Alleen bij Alhermij en in het tweede project bij Stichting

Bollenstreek is een meerderheid van de betrokkenen positief over de rol van de verandermanagers.

Kijkend naar de afzonderlijke stellingen over die rol valt op dat de kritiek zich vooral richt

op de wijze waarop de verandermanagers communiceren over de veranderingen. In elk van

de vijf cases wordt de stelling over de communicatie van de verandermanagers door ongeveer

vijftig procent van de betrokkenen erg negatief beoordeeld en door dertig procent negatief.

Bij Alhermij betreft deze kritiek respectievelijk tien en dertig procent. In die case zijn de

betrokkenen het meest negatief over de aandacht die het begeleidingsteam heeft voor spanningen

tussen afdelingen. Zestig procent vindt dat het team daar onvoldoende oog voor heeft. In de
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Tabel 11.6  Handelen van verandermanagers en proceseffectiviteit

antwoorden op de open vraag naar belemmeringen worden de verandermanagers in vrijwel

elke case expliciet genoemd, vaak met als toelichting dat zij geen goede sturing en begeleiding

geven aan het veranderingsproces. In de open vraag naar succesvoorwaarden worden het

spiegelbeeld van deze belemmering en goede communicatie door de verandermanagers

genoemd. In het merendeel van de gesprekken oordelen mensen negatief of gemengd over het

handelen van de verandermanagers. Bij Alhermij zijn betrokkenen positief over het begeleidings-

team en bij het tweede project bij Stichting Bollenstreek wordt positief geoordeeld over het

(inmiddels anders samengestelde) managementteam.

Het oordeel over het handelen van de verandermanagers houdt verband met de proces-

effectiviteit. In de cases met een lage proceseffectiviteit wordt er veel kritiek geuit op de verander-

managers. De kritiek spitst zich toe op de communicatie over de veranderingen en op de sturing

en begeleiding van het veranderingsproces. In de case met een hoge proceseffectiviteit is 

de meerderheid van de betrokkenen positief over de communicatie en over de sturing en

begeleiding van het veranderingsproces. Dit is tevens de enige case waarin een speciaal team

is gevormd om het veranderingsproces te begeleiden. In de andere cases is dat een taak die

het managementteam op zich neemt. In het tweede project bij Stichting Bollenstreek is sprake

van een relatief hoge proceseffectiviteit. Deze gaat samen met een positief oordeel over het

handelen van het managementteam, verbetering van de communicatie over de veranderingen

en verbetering van de sturing en begeleiding van het veranderingsproces. Bij Stichting Ons

401

AMEV Ons Tweede Ottho Gerard Hunnerberg Bollenstreek Bollenstreek Alhermij
Interlloyd Thuis Heldring 1998 1999

Negatief oordeel over rol 57% 55% 65% 62% 71% 47% 19%
verandermanager

Meest negatief beoordeelde Directie commu- Directie commu- Managementteam Managementteam Managementteam Managementteam Begeleidingsteam
stelling(en) niceert niet goed niceert niet goed communiceert communiceert communiceert communiceert heeft weinig aandacht

Directie begeleidt Directie begeleidt niet goed niet goed niet goed niet goed (maar voor spanningen
veranderings- veranderings- beter dan in 1998) tussen afdelingen
proces niet goed proces niet goed

Open vraag belemmerende factor Veel kritiek op Lichte kritiek op Duidelijke kritiek Stevige kritiek Stevige kritiek Minder kritiek op Geen gerichte kritiek 
(niet) handelen top-down aanpak op (niet) handelen op handelen op handelen handelen manage- op handelen 
voormalige top management management management ment dan in 1998 begeleidingsteam

Open vraag succesvoorwaarde Komst nieuwe Leiding moet wat Betere sturing en Betere aanpak en Betere aanpak en Communicatie en Begeleiding en 
directievoorzitter meer aandacht begeleiding beter commu- beter commu- management zijn communicatie blijvend 

voor de organi- niceren niceren verbeterd aandacht geven
satie hebben

Oordeel in gesprekken Gemengd Negatief Negatief Gemengd Negatief Positief Positief

Proceseffectiviteit Laag Relatief hoog Laag Relatief laag Laag Relatief hoog Hoog
(32% positief) (57% positief) (27% positief) (40% positief) (35% positief) (52% positief) (64% positief)



Tweede Thuis ziet de situatie er anders uit. In die case is sprake van een relatief hoge proces-

effectiviteit, maar wordt er tevens flinke kritiek geuit op de communicatie over de veranderingen

en de sturing en begeleiding van het veranderingsproces.

De effectiviteit van de veranderingsprocessen hangt samen met de gekozen veranderaanpak. Een ontwerp-

matige aanpak gaat samen met een lage proceseffectiviteit. Een ontwikkelmatige aanpak gaat samen

met een hoge proceseffectiviteit. In de ontwerpmatig aangepakte veranderingsprocessen treden veel

belemmeringen op. Tussen de zestig en zeventig procent van de betrokkenen heeft kritiek op de aanpak

en inrichting van de veranderingsprocessen. In de case waarin van een ontwerpaanpak wordt overgegaan

naar een meer ontwikkelmatige aanpak neemt de kritiek op de aanpak af van vijfenzestig procent tot

minder dan vijftig procent. In de case waarin een ontwikkelaanpak wordt gevolgd is vijfenzestig procent

van de betrokkenen positief over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces.

De effectiviteit van de veranderingsprocessen hangt eveneens samen met het handelen van de verander-

managers. In de cases met een lage proceseffectiviteit is veel kritiek op dat handelen. De kritiek spitst

zich toe op de wijze waarop de verandermanagers communiceren over de veranderingen en op de

wijze waarop zij het veranderingsproces sturen en begeleiden. In de case met een hoge proces-

effectiviteit wordt het handelen van het begeleidingsteam positief beoordeeld.

11.5 voorwaarden voor effectieve survey-feedback
Bij de vierde vraag in deze studie gaat het om de voorwaarden waaronder survey-feedback

bijdraagt aan de versterking van een veranderingsproces. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar

de uitwisseling van perspectieven door betrokkenen. De vragenlijst ‘Veranderingsprocessen

in organisaties’ wordt gebruikt voor het uitvoeren van de survey in de zes cases. Het vertrekpunt

voor de survey-feedback is een plan dat bestaat uit vijf stappen (zie § 4.9). Gedurende deze studie

worden deze stappen nader uitgewerkt en vindt ontwikkeling van de methode plaats. De nadruk

verschuift geleidelijk van het uitvoeren van een survey naar de inrichting van het feedback-

proces en het realiseren van uitgebreide terugkoppeling van de uitkomsten naar alle betrokkenen.

In de voorgaande hoofdstukken is de inrichting van het feedbackproces in de afzonderlijke

cases al vergeleken (zie § 5.6, 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 9.10 en 10.6). Telkens reflecteer ik op de aanpak,

de effecten ervan en mijn eigen rol in het feedbackproces. Leerervaringen in een case leiden

tot aanpassing en uitwerking van het stappenplan voor de volgende case. Aldus wordt gedurende

deze studie de interventiemethodiek ontwikkeld. In het eerste deel van deze paragraaf zet ik

mijn leerervaringen op een rij. In het tweede deel van deze paragraaf bespreek ik de wijze

waarop survey-feedback gesprekken tussen betrokkenen stimuleert en daardoor bijdraagt

aan een veranderingsproces. Ter afsluiting van deze paragraaf ga ik in op een alternatieve

invulling van de verschillende stappen met een minder centrale rol voor leidinggevenden.

Een stapsgewijze aanpak met een centrale rol voor leidinggevenden
Voor elke stap in de survey-feedback bespreek ik eerst de aanvankelijke werkwijze die in de

eerste case wordt gevolgd. Dan geef ik aan wat gaandeweg deze studie van belang blijkt te zijn

bij invulling van die stap. Vervolgens sta ik stil bij de manier waarop ik die stap nu zou invullen.
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1 Afstemmen met betrokkenen over het doel en de aanpak van de survey-feedback

De aanvankelijke werkwijze bij de eerste stap is dat de top van een organisatie wordt betrokken

in de planning van een survey-feedback. Uitgangspunt daarbij is dat het betrekken van de

top bij het plannen van een survey-feedback nodig is en dat op die manier steun van een

directie of managementteam wordt verkregen voor de interventie.

In de eerste en tweede case blijkt dat het betrekken van de top bij de planning van de survey-

feedback noodzakelijk is, maar niet voldoende. In de loop van deze studie wordt steeds 

duidelijker dat betrokkenheid bij de survey-feedback nodig is van zowel de top van de organisatie

als van de leidinggevenden. Het is daarom zinvol om de planning van de survey-feedback

met het managementteam en met de leidinggevenden te bespreken. Belangrijker nog is een

gesprek over het doel en de aanpak van de survey-feedback. Helderheid en overeenstemming

daarover zijn nodig om uiteindelijk ook de laatste stap in het proces te kunnen realiseren.

Een aandachtspunt is dat in dit stadium wordt besproken wie wat doet en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Pas in de laatste twee cases maak ik daar vooraf heldere afspraken over.

Dat zijn ook de cases waarin de meest uitgebreide terugkoppeling plaatsvindt. In feite gaat

het in de eerste stap om het aan de orde stellen van drie vragen: ‘Wat is de gedachte achter

de methodiek?’, ‘Welke rol vervullen verschillende betrokkenen?’ en ‘Hoe gaat worden

samengewerkt?’

Bij de eerste stap is de uiteindelijke werkwijze dat als eerste met het managementteam en de

leidinggevenden wordt afgestemd over het doel, de aanpak en de achterliggende principes van de

survey-feedback. De planning komt later aan de orde. Uitgangspunt is dat het management-

team en de leidinggevenden verantwoordelijkheid nemen voor het slagen van de interventie.

Zonder steun van beide groepen lukt het niet om in afdelingen of teams aan de slag te gaan

met terugkoppeling van de uitkomsten. De rol van de begeleider van de survey-feedback is

bij deze stap om bovengenoemde vragen aan de orde te stellen en een werkwijze te suggereren

zodat betrokkenen een beeld krijgen van de aard en omvang van de interventie (bijvoorbeeld

in een plan van aanpak). Ter afsluiting van de eerste stap worden medewerkers geïnformeerd

over de survey-feedback. Bij voorkeur gebeurt dat zowel schriftelijk als mondeling door de

leidinggevenden. In een gesprek met hun medewerkers kunnen zij toelichten wat het doel is

van de survey-feedback, welke aanpak wordt gevolgd en is er gelegenheid voor interactie over

de interventie.

2 Invullen survey door managementteam, leidinggevenden en medewerkers

De aanvankelijke werkwijze bij de tweede stap is dat de vragenlijst onder alle leden van de

organisatie wordt verspreid. Het streven is om een respons van tenminste vijftig procent te

verkrijgen. Het op verschillende manieren informeren van betrokkenen draagt bij aan de respons,

net als persoonlijk contact over de survey.

In de meeste cases wordt een respons van rond de vijftig procent verkregen. Al na de eerste

case laat ik de veronderstelling los dat mijn eigen enthousiasme voor de survey direct door

anderen wordt gevoeld op het moment dat zij over de vragenlijst horen of lezen. Het is nodig

om mensen te informeren en om interactie over de vragenlijst mogelijk te maken. Wanneer

het managementteam en de leidinggevenden dat doen, maken zij duidelijk dat zij belang

hechten aan de survey en benadrukken zij hun verantwoordelijkheid voor het slagen van de
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interventie. Het invullen van de vragenlijst concurreert met vele andere activiteiten in

organisaties. Om die reden streef ik er telkens naar om een speciale gelegenheid te creëren

voor het invullen. Dat gebeurt in een van de cases en dan wordt ook een hoge respons

verkregen. Een helder perspectief op vervolgacties draagt waarschijnlijk het meest bij aan

een hoge respons. De hoogste respons wordt verkregen in de cases waar voor betrokkenen al

bij het invullen van de vragenlijst duidelijk is wat met de uitkomsten gaat gebeuren.

De uiteindelijke werkwijze bij de tweede stap is dat de vragenlijst onder alle betrokkenen

wordt verspreid. Dat gebeurt in een werkcontext, waarbij gelijktijdig informatie kan worden

gegeven over het doel van de survey-feedback en de vervolgstappen. In de cases is duidelijk

geworden dat het informeren van medewerkers over het doel en de afname van de vragenlijst

niet voldoende is. Interactie over de interventie en een helder perspectief op vervolgacties

maakt mensen enthousiast voor het invullen van de vragenlijst en helpt leidinggevenden om

het doel van de survey-feedback concreet te maken. Dat vereist dat bij de eerste stap al in

grote lijnen duidelijk moet zijn geworden hoe de terugkoppeling eruit gaat zien.

Leidinggevenden kunnen dan bijvoorbeeld uitleggen dat elk team de uitkomsten gaat

bespreken tijdens een extra werkoverleg waar ook oplossingen voor problemen aan de orde

komen. Het creëren van een speciale gelegenheid voor het invullen van de vragenlijst onder-

streept het belang dat aan de interventie wordt gehecht. Echter, in veel organisaties is het

door de drukte of de aard van de werkzaamheden niet eenvoudig een dergelijke bijeenkomst

te realiseren. In ieder geval is minimaal een respons van vijftig procent vereist. Gezamenlijk

werken aan verbetering vraagt als basis dat een meerderheid van de betrokkenen oordeelt

over de stand van zaken.

3 Uitkomsten bespreken met managementteam en leidinggevenden

Bij de derde stap is de aanvankelijke werkwijze dat de uitkomsten eerst met het management-

team worden besproken en daarna met de leidinggevenden. Vervolgens gaan de leiding-

gevenden er in hun afdelingen mee aan de slag (zie stap 4 en 5). Terugkoppeling via de 

hiërarchische lijn zorgt ervoor dat op elk niveau draagvlak ontstaat voor vervolgacties. Na de

bespreking van de uitkomsten kan alvast kort worden stilgestaan bij de vormgeving van de

terugkoppeling naar de afdelingen.

In vrijwel alle cases worden de uitkomsten eerst met het managementteam besproken en

vervolgens met de leidinggevenden, dan wel gelijktijdig met beide groepen. Door gezamenlijk

de uitkomsten te interpreteren ontstaat zowel bij de betrokkenen als bij mij een goed beeld

van de problemen en knelpunten. Bovendien wordt duidelijk in hoeverre deze worden

(h)erkend door de personen die de veranderingsprocessen sturen en begeleiden. De uitkomsten

van de survey en de ernst ervan vormen in de meeste cases geen discussiepunt. Wel bestaan

er duidelijke verschillen in de manier waarop wordt gedacht over mogelijke vervolgacties en

het nut daarvan. In de eerste en tweede case zien de managementteams de uitkomsten vooral

als informatie die zij kunnen gebruiken om zelf gerichter te sturen. In de laatste twee cases

worden de uitkomsten gezien als aanleiding om in gesprek te gaan met leidinggevenden en

medewerkers, en om gezamenlijk naar mogelijkheden voor verbetering te zoeken. In die

gevallen lukt het ook alle stappen in het survey-feedbackproces in te vullen. Echter, in de eerste

cases blijft terugkoppeling naar de eenheden beperkt tot het verspreiden van een samenvatting
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van de uitkomsten. Om een dergelijke oppervlakkige afronding te voorkomen is het nodig

om reeds tijdens de eerste stap stil te staan bij de uitgangspunten van de methodiek en bij de

invulling van de laatste stap van het feedbackproces.

De wijze van rapporteren ontwikkelt zich gedurende deze studie en het moment waarop

rapportage plaatsvindt verandert. In vrijwel alle cases vindt naast mondelinge bespreking ook

schriftelijke rapportage van de uitkomsten plaats. Wanneer de schriftelijke rapportage volgt

na de mondelinge bespreking is het mogelijk om in het rapport de gezamenlijke interpretatie

te verwerken in de toelichting op de uitkomsten. Dat draagt bij aan herkenbaarheid en 

bruikbaarheid van de rapportage. In de meeste cases rond ik de survey-feedback af met een

rapport dat eindigt met een conclusie en suggesties voor vervolgacties. In een van de cases

blijft de schriftelijke rapportage beperkt tot een grafische weergave van de uitkomsten en gaan

de afdelingen zelf aan de slag met de interpretatie ervan en met het trekken van conclusies.

In dat geval maken betrokkenen zich de resultaten meer eigen en worden zij gestimuleerd om

met elkaar oplossingen te bedenken voor gesignaleerde problemen.

Bij deze stap is de uiteindelijke werkwijze dat de uitkomsten van de survey als eerste worden

teruggekoppeld naar het managementteam en de leidinggevenden. Hoewel dit het moment is

dat de stand van zaken in het veranderingsproces scherp in beeld komt, blijkt het onverstandig

te zijn om pas in dit stadium aan draagvlak voor vervolgacties te gaan werken. Het risico is

dan dat opvattingen van leden van het managementteam of leidinggevenden over vervolgacties

niet aansluiten bij de bedoeling van de survey-feedback en dat de uitkomsten niet op afdelingen

worden besproken. Daarom is het nodig om al bij de eerste stap overeenstemming te bereiken

over de uitgangspunten van de interventie, de wijze van terugkoppeling en organisatiebrede

deelname. Dan kan bij de derde stap met het managementteam en de leidinggevenden worden

stilgestaan bij de interpretatie van de resultaten en kan worden aangesloten bij het reeds

bestaande draagvlak voor vervolgacties. Bespreking van de uitkomsten op de afdelingen

vormt de basis voor vervolgacties. De voorbereiding van die bespreking vormt de vierde stap

in het survey-feedbackproces. Schriftelijke rapportage ondersteunt de feedback. Een eenvoudige

grafische weergave van de resultaten als basis voor de terugkoppeling naar de afdelingen

nodigt uit om daar op vergelijkbare wijze naar de resultaten te kijken als leidinggevenden tijdens

deze derde stap doen.

4 Terugkoppeling naar de afdelingen voorbereiden met leidinggevenden

De aanvankelijke werkwijze bij de vierde stap is dat de invulling van de terugkoppeling naar

afdelingen of teams samen met de leidinggevenden wordt bepaald. De leidinggevenden gaan

in de volgende stap de uitkomsten bespreken met hun medewerkers. Eventueel kan ik bij die

terugkoppeling aanwezig zijn als resource person om inhoudelijke of technische vragen over

de survey te beantwoorden.

In de eerste drie cases vindt beperkte terugkoppeling naar de afdelingen plaats en is voor-

bereiding niet aan de orde. In de drie laatste cases vindt voorbereiding telkens op een andere

manier plaats: leidinggevenden doen dat zelf, ik werk samen met een klein groepje leiding-

gevenden een aanpak uit of ik bekijk samen met alle leidinggevenden wat een passende

invulling is van de bespreking op afdelingen. Belangrijke vragen bij deze stap zijn of er een

speciaal afdelingsoverleg wordt gepland voor de terugkoppeling, of op uniforme wijze wordt
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teruggekoppeld of dat elke afdeling zelf de invulling bepaalt, hoe leidinggevenden de terug-

koppeling begeleiden, op welke manier verslaglegging plaatsvindt en wat er na de bespreking

op de afdelingen gebeurt. Telkens wordt gekozen voor een speciaal overleg om daarmee het

belang van de terugkoppeling te onderstrepen. In de ene situatie wordt gekozen voor een

redelijk uniforme invulling van de terugkoppeling aan de hand van een vijftal vragen die op

elke afdeling worden besproken. In de andere situatie kiezen leidinggevenden ervoor om

samen met hun afdeling te bekijken wat een zinvolle aanpak van de terugkoppeling is. Het

streven is dat de leidinggevenden de terugkoppeling faciliteren en zoveel mogelijk een open

gesprek met medewerkers aangaan. Schriftelijke verslaglegging van de bespreking in de afdelingen

maakt het makkelijk om na de vijfde stap de uitkomsten onderling uit te wisselen. In een case

worden alle uitkomsten gebundeld, voorzien van een samenvatting en van een reactie van het

managementteam. In een andere case krijgen de uitkomsten van de bespreking een plaats in

de afdelingsplannen.

In twee cases vormt de uitgebreide schriftelijke rapportage de basis voor de bespreking op

de afdelingen. Voorafgaand aan de bespreking ontvangen medewerkers een exemplaar van

het rapport waarin de uitkomsten worden besproken. Iedere afdeling bespreekt dan wat

belangrijk is voor verbetering van het veranderingsproces in de organisatie. In de andere case

ontvangen medewerkers een grafische weergave van de uitkomsten, zonder tekst en uitleg.

De uitkomsten zijn dan uitgesplitst voor elk van de afdelingen. Iedere afdeling gaat aan de

slag met de interpretatie van de eigen resultaten, wat aansluit bij de fase van het organisatie-

ontwikkelingsproces waarin het bedrijf zich bevindt.

De uiteindelijke werkwijze bij deze stap is dat met leidinggevenden wordt besproken hoe

de terugkoppeling naar afdelingen plaatsvindt. De wijze waarop de voorbereiding van de

terugkoppeling plaatsvindt, is afhankelijk van situatie in de organisatie en van de uitkomsten

van de survey. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling en ontwikkelen

daarom zelf een passende invulling van de terugkoppeling. Daarbij is het zinvol dat (1) een

speciaal afdelingsoverleg wordt gepland om het belang van de feedback te onderstrepen,

(2) een vorm van schriftelijke rapportage beschikbaar is als basis voor de bespreking op afde-

lingen en (3) er een idee wordt gevormd van het vervolg na de feedback om het doel van de

bespreking te verhelderen. Door tijdens de derde en vierde stap als resource person voor de

leidinggevenden te fungeren zijn zij in staat om tijdens de bespreking van de uitkomsten in hun

afdelingen ook eventuele inhoudelijke of technische vragen over de survey te beantwoorden.

5 Leidinggevenden bespreken de uitkomsten in hun afdelingen

Bij de vijfde stap is de aanvankelijke werkwijze dat leidinggevenden de uitkomsten bespreken

in hun afdelingen en dat plannen worden gemaakt voor verbetering van problemen en knel-

punten. Wanneer leidinggevenden de bespreking van de uitkomsten begeleiden en samen

met medewerkers verbeterplannen maken wordt benadrukt dat de verantwoordelijkheid

voor de uitvoering van vervolgacties in de lijn ligt. Speciale aandacht voor uitvoering van

verbeterplannen is van belang om te zorgen dat vervolgacties ook werkelijk worden gerealiseerd.

In de drie laatste cases worden de uitkomsten niet alleen met de leidinggevenden besproken,

maar vindt ook werkelijk feedback plaats op afdelingsniveau. Leidinggevenden bespreken de

uitkomsten van de survey met hun medewerkers en samen bekijken zij wat deze uitkomsten
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betekenen voor het veranderingsproces. De tijdens de voorbereiding uitgewerkte aanpak

wordt in elke case gevolgd en leidinggevenden zijn tevreden over het resultaat ervan. Een

apart overleg maakt het mogelijk om in redelijke rust stil te staan bij de stand van zaken in

het betreffende veranderingsproces. Tijdens de besprekingen wordt meestal gefocust op wat

volgens betrokkenen de belangrijke uitkomsten zijn. Die worden onderling besproken en

vervolgens is de vraag wat verbetermogelijkheden zijn en welke oplossingen mensen zien

voor gesignaleerde problemen. Het interpreteren van de uitkomsten is makkelijker dan het

maken en uitvoeren van verbeterplannen. In de laatste twee cases krijgt het verbeteren van

gesignaleerde problemen en knelpunten een structurele plaats in het vervolg van de ontwikkel-

trajecten. Dat komt mede doordat de managementteams volgen wat er in de verschillende

afdelingen wordt besproken en op basis daarvan centrale thema’s formuleren. Op die manier

ontstaat een kader waarbinnen lokale verbeteringen plaatsvinden.

Bij deze stap is de uiteindelijke werkwijze dat leidinggevenden de uitkomsten op hun

afdeling bespreken. Daarmee wordt de survey-feedback afgerond. Dan volgt de slag naar het

maken en uitvoeren van verbeterplannen. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor

bespreking op de afdelingen en voor de vervolgacties. Het is zinvol om de interpretatie van

de uitkomsten en het nadenken over vervolgacties van elkaar te scheiden. Daarmee wordt

voorkomen dat met oplossen wordt begonnen voordat een helder beeld bestaat van de knel-

punten en problemen. Het onderscheiden van beide activiteiten draagt er tevens aan bij dat

voldoende tijd wordt genomen om deze rustig en zorgvuldig uit te voeren. Een speciaal

(stappen)plan voor het ontwikkelen en uitvoeren van vervolgacties houdt de aandacht vast

na deze vijfde stap en zorgt voor integratie met andere activiteiten. De uitkomsten van de

afdelingsbesprekingen worden teruggekoppeld naar het managementteam. Dat gaat na welke

overkoepelende thema’s bestaan en hoe daarmee aan de slag wordt gegaan.

Drie condities voor het effectief gebruik van survey-feedback als interventie gericht op het versterken van

een veranderingsproces zijn: (1) afstemming over de aanpak van de survey-feedback en de achterliggende

principes met managementteam en leidinggevenden, (2) uitvoering van het gehele stappenplan; een

survey-feedback is niet effectief zonder terugkoppeling naar afdelingen en (3) begeleiding van het

gebruik van de interventie zodanig dat de organisatie zelf vervolgacties in gang kan zetten. Nadere uit-

werking van deze condities geeft zicht op de voorwaarden voor het realiseren van effectieve feedback.

1 Afstemmen met betrokkenen over het doel en de aanpak van de survey-feedback

• overeenstemming over uitgangspunten methodiek 

(geen sturingsmiddel, doel is realiseren van interactie)

• heldere verdeling taken managementteam, leidinggevenden en procesbegeleider

• globaal beeld van terugkoppeling naar afdelingen en intentie tot vervolgacties

2. invullen survey door managementteam, leidinggevenden en medewerkers

• veel aandacht voor wijze van afname 

(in werktijd, bij voorkeur speciale gelegenheid bieden, geen post)

• plan voor terugkoppeling en vervolgacties duidelijk maken

• respons van tenminste 50% van elk van de betrokken groepen
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3 Uitkomsten bespreken met managementteam en leidinggevenden

• (h)erkenning van de uitkomsten door gesprekken over interpretaties

• uitkomsten worden gezien als aanleiding voor gesprek met alle betrokkenen

• eerste ideeën over wijze van terugkoppeling naar hele organisatie

• schriftelijke rapportage vervult ondersteunende rol in feedbackproces

4 Terugkoppeling naar de afdelingen voorbereiden met leidinggevenden

• terugkoppeling afstemmen op situatie in organisatie en uitkomsten survey

• invulling van de terugkoppeling sluit aan bij vaardigheden leidinggevenden

• helderheid over status terugkoppeling en vervolgacties na bespreking uitkomsten op afdelingen

• schriftelijke rapportage beschikbaar als basis voor terugkoppeling naar afdelingen

5 Leidinggevenden bespreken de uitkomsten in hun afdelingen

• interpretatie uitkomsten en maken verbeterplannen van elkaar scheiden

• leidinggevenden begeleiden bespreking en zijn verantwoordelijk voor uitvoering vervolgacties

• maken verbeterplannen en uitvoering vervolgacties integreren in lopende veranderingsproces

• managementteam zorgt voor overzicht en inventariseert overkoepelende verbeterthema’s 

Survey-feedback als stimulans voor uitwisseling van perspectieven
door betrokkenen
De stapsgewijze aanpak van het survey-feedbackproces stimuleert op verschillende manieren

het uitwisselen van perspectieven. In de eerste stap bespreken het managementteam en de

leidinggevenden hun ideeën over de wijze waarop de interventie een rol kan spelen in het

veranderingsproces. In de tweede stap gaan leidinggevenden en medewerkers met elkaar in

gesprek over het doel van de survey. In de derde stap worden uitkomsten geïnterpreteerd

door het managementteam en de leidinggevenden. Dat leidt tot gesprekken over de stand van

zaken in het veranderingsproces tussen de leden van het managementteam, tussen de leiding-

gevenden en tussen beide groepen. In de vierde stap werken leidinggevenden een aanpak van

de terugkoppeling naar afdelingen uit en worden eerste gedachten ontwikkeld over verbeter-

acties. Ten slotte gaan in de vijfde stap leidinggevenden en medewerkers met elkaar in

gesprek over de uitkomsten en over oplossingen voor gesignaleerde problemen. Deze invulling

van de survey-feedback bevordert communicatie binnen en tussen de drie groepen. Die 

communicatie gaat over het monitoren van het veranderingsproces, de feitelijke stand van

zaken, het aanpakken van problemen en de rol die verschillende betrokkenen daarbij spelen.

Hier is het relevant om nader in te gaan op de communicatie tussen managementteam en leiding-

gevenden, de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers, en de functie van het

uitsplitsen van groepsspecifieke uitkomsten. Ik richt mij daarbij vooral op de communicatie

over de uitkomsten van de survey.

De uitkomsten van de survey worden in eerste instantie met het managementteam en de

leidinggevenden besproken. Per thema uit de vragenlijst wordt de beoordeling van de afzonder-

lijke stellingen bekeken. Het managementteam en de leidinggevenden gaan dan in gesprek

over de betekenis van de beoordelingen, de achtergrond ervan en regelmatig komt daarbij ook
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al aan de orde wat er moet verbeteren. Zonder de survey-feedback (of een andere interventie)

vindt systematische reflectie op de stand van zaken in een veranderingsproces meestal niet

plaats en verloopt het gezamenlijk betekenis geven aan problemen anders of blijft dat achterwege.

Tijdens de bespreking komen ook de verschillen tussen groepen aan de orde en wordt stilgestaan

bij de vraag waarom het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers anders

oordelen over bepaalde thema’s. De survey-feedback vormt een aanleiding voor het management-

team en de leidinggevenden om op een open wijze met elkaar van gedachten te wisselen over

hun organisatie en het veranderingsproces. De interventie draagt bij aan interactie tussen

beide groepen en stimuleert uitwisseling van ideeën over wat goed en minder goed gaat, over

de oorzaken daarvan en over oplossingen voor problemen.

In de laatste stap bespreken leidinggevenden en medewerkers de uitkomsten van de survey.

In elk van de drie cases waar feedback ook werkelijk in de afdelingen plaatsvindt is dit een

bijzondere gebeurtenis. Er is dan een speciaal overleg gepland dat geheel in het teken staat

van de wijze waarop in de organisatie wordt gedacht over het veranderingsproces. De oordelen

van medewerkers staan centraal in de bespreking van wat er goed en minder goed gaat.

Leidinggevenden en medewerkers gaan daarover met elkaar in gesprek. Er wordt dan tevens

stilgestaan bij de groepsspecifieke uitkomsten en de betekenis ervan. Doel van het speciale

overleg is om gezamenlijk te bepalen wat er beter kan. In de betreffende cases is dat nieuw.

Het is nieuw dat leidinggevenden en medewerkers op die manier met elkaar in gesprek gaan.

Ook nieuw is dat de managementteams middels de survey-feedback ‘luisteren’ naar wat

medewerkers vinden van de veranderingsprocessen en daarmee aan de slag gaan. De survey-

feedback vormt dan een omslagpunt in het veranderingsproces. Naar aanleiding van 

de interventie wordt een start gemaakt met een meer gezamenlijke manier van werken aan

verandering van de organisatie.

Survey-feedback stimuleert managementteams, leidinggevenden en medewerkers om perspectieven

uit te wisselen over de stand van zaken in hun veranderende organisatie. Terugkoppeling van de uit-

komsten bevordert communicatie over de veranderingen binnen en tussen de drie groepen. Het uit-

splitsen van groepsspecifieke uitkomsten maakt zichtbaar waar verschillen bestaan in perspectief op

de organisatie en op het veranderingsproces. Interactie over die verschillen draagt bij aan wederzijds

begrip en aan het zoeken naar oplossingen voor problemen.

Survey-feedback met een minder centrale rol voor leidinggevenden
Leidinggevenden vervullen een centrale rol in het hiervoor besproken stappenplan. Daarmee

wordt aangesloten bij de bestaande wijze van sturing in organisaties. In bijna elke case vervult

het managementteam de strategische rol in het veranderingsproces en zijn de leidinggevenden

verantwoordelijk voor de invoering van de veranderingen. Wanneer de verantwoordelijkheid

voor de interventie in de lijn ligt, bevordert dat de integratie met andere activiteiten die in

het kader van het veranderingsproces plaatsvinden. Tegelijk is de laatste stap in het feedback-

proces dat leidinggevenden en medewerkers samen aan de slag gaan met het ontwikkelen van

verbeteringen. Medewerkers bepalen uiteindelijk in belangrijke mate of veranderingen worden

gerealiseerd en daarom is het zinvol om met hen stil te staan bij de aanpak en inrichting van
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het veranderingsproces. Gaandeweg deze studie komt de vraag op of het mogelijk is om

medewerkers eerder een rol te laten spelen in de inrichting van het survey-feedbackproces.

In de laatste case is de tweede survey-feedback een gezamenlijk project van het management-

team, de leidinggevenden en de medewerkers. Tijdens een bijeenkomst voor al het personeel wordt

over het doel en de aanpak afgestemd. Later worden de algemene uitkomsten doorgenomen

met de leidinggevenden en de medewerkers samen. Daarna worden gespecificeerde resultaten

besproken op de afdelingen. Deze andere invulling van de survey-feedback is mogelijk door

het ontwikkeltraject dat dan een jaar loopt. Tijdens dat traject is de organisatie vertrouwd

geraakt met het samenwerken aan de veranderingen. De rollen van strategen, invoerders en

ontvangers zijn niet gekoppeld aan de drie groepen, maar worden voor een belangrijk deel

door alle betrokkenen vervuld. In de twee andere cases waar de survey-feedback geheel wordt

afgerond heeft een dergelijk voortraject niet plaatsgevonden. Daar betekent de survey-feedback

een eerste kennismaking met een meer gezamenlijke manier van denken over en werken aan

veranderingen. Die kennismaking verloopt stapsgewijs en begint bij het managementteam en

de leidinggevenden. Vervolgens komen medewerkers in beeld. Zonder deze fasering zou voor

aanvang van de survey-feedback een meer radicale omslag nodig zijn die niet zomaar is te

realiseren. In de eerste twee cases blijft de sturing geheel in handen van het managementteam

dat zijn centrale rol verstevigt door in te grijpen op die punten die de leden van het team zelf

van belang achten.

Survey-feedback met een minder centrale rol voor leidinggevenden is mogelijk in specifieke

situaties. Als bij de start van de interventie al sprake is van ervaring met gezamenlijk werken

aan het veranderingsproces, bijvoorbeeld uit een voortraject of uit eerdere veranderings-

processen, kan het doel en de aanpak van survey-feedback direct met de hele organisatie

worden besproken. Wanneer survey-feedback een eerste kennismaking is met ontwikkelings-

gerichte interventie is dat lastig. In elk geval vereist een survey-feedback met een minder cen-

trale rol voor leidinggevenden een ander stappenplan. Daarin kan de chronologie worden

behouden van het starten met bepalen van de aanpak en eindigen met het invullen van de

terugkoppeling van de uitkomsten. Echter, de rollen van het managementteam, de leiding-

gevenden en de medewerkers in de afzonderlijke stappen moeten opnieuw worden verkend.

Het uitvoeren van een survey-feedback met een minder centrale rol voor leidinggevenden is mogelijk

wanneer: (1) een organisatie ervaring heeft met veranderen volgens een ontwikkelingsbenadering,

dan wel voorafgaand aan de interventie eerst een geschikte context wordt gecreëerd en (2) een ander

stappenplan wordt uitgewerkt.

Effect van survey-feedback als stuurmiddel en als leermiddel
Kort voor afronding van deze studie bespreek ik de casebeschrijvingen met de directeuren

van de organisaties waarmee is samengewerkt. Een thema in die gesprekken is welke leer-

ervaring het werken met survey-feedback heeft opgeleverd. In alle gevallen levert de survey-

feedback de organisatie een beeld van de stand van zaken in het veranderingsproces.

Terugkoppeling van de uitkomsten werkt als een spiegel die de organisatie zichzelf voorhoudt.

Die spiegel bevat zestien facetten die aangeven wat goed en minder goed gaat. Bovendien

410



brengen de antwoorden op de open vragen extra kleur aan. Door het spiegelen ontstaat zicht

op mogelijkheden voor verbetering. Twee belangrijke vragen in dit verband zijn aan wie

wordt teruggekoppeld en hoe vervolgens wordt omgegaan met de uitkomsten. In alle geval-

len wordt teruggekoppeld aan het managementteam en de leidinggevenden. In de latere cases

gaan deze groepen daarna een gesprek aan met medewerkers. Wanneer de terugkoppeling

zich alleen richt op het managementteam en de leidinggevenden fungeert survey-feedback

als stuurmiddel voor het management. Wanneer het managementteam, de leidinggevenden

en de medewerkers met elkaar aan de slag gaan met de uitkomsten fungeert survey-feedback

als leermiddel voor alle betrokkenen.

Het effect van survey-feedback is beperkt wanneer de interventie wordt gebruikt als stuur-

middel. Het managementteam en de leidinggevenden interpreteren de uitkomsten en 

concluderen op welke punten veranderingsproces kan worden versterkt. Hun perspectief op

de situatie blijft centraal staan. In lijn met de ontwerpmatige benadering van verandering

signaleert het managementteam wat niet goed gaat en bepaalt wat nodig is voor een betere

aanpak. Oplossingen worden dan gezocht in duidelijker vertellen wat de bedoeling is van de

veranderingen, meer informeren, de noodzaak overtuigender brengen en leidinggevenden

aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor realisatie van de veranderingen.

Survey-feedback heeft vooral effect wanneer de interventie wordt ingezet als leermiddel.

Dan staat gezamenlijke analyse van de situatie centraal en bepalen betrokkenen met elkaar

wat er beter kan. Doordat het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers 

perspectieven uitwisselen ontstaat een breed gefundeerd beeld van problemen, knelpunten

en oplossingsrichtingen. Terugkoppeling van de uitkomsten krijgt een plaats in een leerproces

waarin systematisch kijken naar verandering, reflecteren op het verloop en samenwerken

centraal staan. Leren en veranderen worden gekoppeld. In de vijfde case speelt survey-feedback

een rol in de omslag van ontwerpmatig veranderen naar een meer ontwikkelmatige aanpak.

De tweede survey-feedback maakt dan de resultaten van het ingezette leerproces en de 

gezamenlijke inspanningen zichtbaar. In de zesde case is survey-feedback integraal onderdeel

van een ontwikkelproces waarin gezamenlijk veranderen en leren in de aanpak zijn verwerkt.

De eerste survey-feedback leert de organisatie een zelfdiagnose uit te voeren en zet de koers

voor de veranderingen. De tweede survey-feedback maakt de kracht zichtbaar van gezamenlijk

werken aan die veranderingen.

Survey-feedback kan worden ingezet als stuurmiddel voor het management en als leermiddel voor

alle betrokkenen. Fungeert de interventie als stuurmiddel, dan is het effect beperkt. Het perspectief

van het management staat centraal en de ontwerpmatige veranderaanpak blijft ongewijzigd. Fungeert

de interventie als leermiddel, dan is het effect groot. Het uitwisselen van perspectieven, met en van

elkaar leren en gezamenlijk veranderen staan dan centraal. Survey-feedback inzetten als leermiddel

kan leiden tot een omslag naar meer ontwikkelmatig veranderen. In een ontwikkelaanpak gericht 

op samen leren en veranderen is survey-feedback een passende interventie voor diagnose en voor

monitoring van de veranderingen.
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gerelateerde thema’s
Twee aan de onderzoeksvragen gerelateerde thema’s zijn: (1) de keuze voor veranderen in de

bestaande organisatie of voor het inrichten van een veranderorganisatie en (2) mijn positie

en rol als onderzoeker of adviseur in de veranderende organisaties. In deze paragraaf leg ik

kort uit waarom de thema’s relevant zijn om te bespreken en maak ik voor elk thema een ver-

gelijking van de cases. In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op het verband met de

onderzoeksvragen.

Veranderen in de lijnorganisatie of inrichten van een veranderorganisatie
Een belangrijke kwestie bij de vormgeving van veranderingsprocessen betreft het wel of niet

inrichten van een veranderorganisatie. Wanneer de bestaande lijnorganisatie verantwoordelijk

is voor het veranderingsproces, zorgen managementteam en leidinggevenden voor de aansturing

en invoering van de veranderingen. Wanneer een veranderorganisatie wordt ingericht, ontstaat

een tijdelijk verband van mensen met specifieke taken en verantwoordelijkheden in het 

veranderingsproces (bijvoorbeeld in de vorm van een projectorganisatie of in het benoemen

van procesverantwoordelijken). De cases verschillen in de keuzes die worden gemaakt met

betrekking tot het vraagstuk lijnorganisatie-veranderorganisatie. Die verschillen zijn in verband

te brengen met geconstateerde problemen.

In vijf van de zes cases vindt het veranderingsproces plaats in de bestaande lijnorganisatie.

Vrijwel altijd is het de bedoeling dat de gehele lijn (managementteam en leidinggevenden)

zorgdraagt voor de vormgeving en realisatie van de veranderingen. In de praktijk zijn het

vooral de leden van het managementteam die het door henzelf geïnitieerde veranderings-

proces trekken, soms samen met enkele leidinggevenden. Er wordt weinig aandacht besteed

aan de inrichting en het verloop van het veranderingsproces. Veel leidinggevenden komen

niet toe aan de vertaling van de veranderingen naar hun afdelingen. Een belangrijke reden is

dat daar onvoldoende tijd voor is (of wordt gemaakt), omdat de dagelijkse gang van zaken

alle aandacht vraagt (en krijgt). Ook is vaak niet duidelijk hoe die vertaling kan plaatsvinden.

Deze situatie is anders in het tweede project dat ik doe in de vijfde case. Het veranderings-

proces vindt ook dan plaats in de bestaande lijnorganisatie. Er is dan echter meer aandacht

gekomen voor de proceskant van veranderen en de leidinggevenden zijn samen met mede-

werkers bezig om de veranderingen in de afdelingen vorm te geven. In de zesde case wordt

de bestaande lijnorganisatie tijdelijk ondersteund door een begeleidingsteam. Dat team richt

zijn aandacht vooral op de vormgeving en bewaking van het organisatie-ontwikkelingsproces.

Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle betrokkenen een bijdrage leveren, dat daar tijd voor

wordt vrijgemaakt en dat vooruitgang wordt geboekt.

De belemmeringen, de kritiek op de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen en

op het handelen van de verandermanagers kunnen voor een deel worden begrepen in deze

context. De keuze voor veranderen in de bestaande lijnorganisatie betekent dat management-

team, leidinggevenden en medewerkers daar naast hun dagelijkse taken mee aan de slag moeten.

Het is dan moeilijk om tijd en middelen beschikbaar te stellen voor de veranderingen, want

dat gaat ten koste van de meestal toch al drukke on-going business. Er is wel sprake van

inhoudelijk eigenaarschap van de veranderingen (bij de bedenkers die hebben bedacht wat
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er moet veranderen). Echter, aandacht voor de vormgeving en het verloop van het proces

(hoe wordt er veranderd?) en proceseigenaarschap (wie is verantwoordelijk voor procesma-

tige kant van veranderen?) ontbreken. Ingrijpende veranderingen vragen aandacht voor

inhoud en voor proces. De cases laten zien dat weinig aandacht voor de procesmatige kant

van veranderen samengaat met een lage proceseffectiviteit en andersom.

Veranderen binnen de bestaande lijnorganisatie maakt het lastig om de nodige extra tijd en middelen

vrij te maken. Een lage proceseffectiviteit is meestal het resultaat wanneer binnen de bestaande lijn-

organisatie wordt veranderd. Een veranderorganisatie met duidelijk belegd proceseigenaarschap zorgt

ervoor dat aandacht wordt besteed aan de vormgeving en het verloop van een veranderingsproces.

Positie en rol van de onderzoeker of adviseur
Mijn positie en rol als onderzoeker of adviseur bespreek ik telkens in context van het opzetten

en uitvoeren van een survey-feedback. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kijk ik naar een

veranderende organisatie?’, ‘Hoe kijkt de organisatie naar mij? en ‘Hoe geef ik de interventie

op effectieve wijze vorm?’ Met de survey-feedback grijp ik in in een veranderend systeem.

Dat betekent dat ik een dubbelrol vervul. Ik voer een vragenlijstonderzoek uit en ik ben

begeleider van een interventie die beweging in gang zet.

Het uitvoeren van vragenlijstonderzoek krijgt in eerste instantie meeste aandacht. Ik neem

een afstandelijke positie in. Als onderzoeker ben ik vooral gericht op het verzamelen van

gegevens over de stand van zaken in een veranderende organisatie. Als duidelijk wordt dat op

die manier de feedback beperkt wordt ingevuld, vindt verandering plaats naar praktijkgericht

onderzoek. Als onderzoeker-adviseur ben ik meer betrokken bij de organisatie, ga ik een relatie

aan met het managementteam en de leidinggevenden, en besteed ik meer aandacht aan het

begeleiden van de interventie. Ik zoek aansluiting bij de situatie in de organisatie, de invulling

van de survey-feedback wordt in overleg bepaald en de terugkoppeling van de uitkomsten is

steeds meer gericht op versterking van het veranderingsproces. In laatste case is sprake van

actieonderzoek. Als adviseur begeleid ik samen met anderen het organisatie-ontwikkelings-

proces. Voor de organisatie is survey-feedback een integraal onderdeel van ontwikkeltraject

en een manier om het procesverloop in kaart te brengen. Voor mij zijn de uitkomsten ook

bruikbaar als onderzoeksmateriaal.

Als begeleider van de interventie streef ik ernaar een organisatie inzicht te verschaffen in

de stand van zaken in het veranderingsproces en een middel aan te reiken om een start te

maken met het oplossen van knelpunten en problemen. De aard van de interventie vereist

een procesrol. Het uiteindelijke doel van de survey-feedback is dat de organisatie zelf aan de

slag gaat met het bedenken en realiseren van verbeteringen. In de rol van procesbegeleider

ondersteun ik het managementteam en de leidinggevenden in het uitvoeren van een organisatie-

breed onderzoek, in het reflecteren op de uitkomsten en in het zoeken naar mogelijkheden

om samen met medewerkers invulling te geven aan het veranderingsproces in de organisatie.

Tegelijkertijd vervul ik ook een expertrol. Mijn expertise in het doen van vragenlijstonderzoek

en in het inrichten van het survey-feedbackproces breng ik in tijdens de besprekingen met

het managementteam en de leidinggevenden. Beslissingen neem ik niet, wel geef ik informatie
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en doe ik suggesties wanneer het gaat om het maken van keuzes. Ik geef in beperkte mate

invulling aan de sociaal-emotionele en politieke rollen. Deze rollen hebben meer te maken

met wat zich om een survey-feedback afspeelt, dan met de interventie zelf. De sociaal-

emotionele rol is bijvoorbeeld relevant om met leidinggevenden (individueel) te praten over

negatieve uitkomsten die direct op hen betrekking hebben of waar zij zich persoonlijk voor

verantwoordelijk voelen. De politieke rol is relevant wanneer het gaat om het inschatten van

de manier waarop bepaalde sleutelfiguren over interventie denken of om het bespreekbaar

maken van de kritiek op hun handelen.

Het realiseren van effectieve survey-feedback vereist kennis van vragenlijstonderzoek en

deskundigheid in het begeleiden van de interventie. Het begeleiden van de interventie vraagt

om een betrokkenheid bij de organisatie die in academisch onderzoek ontbreekt. In praktijk-

gericht onderzoek en in actieonderzoek wordt een relatie aangegaan met betrokkenen in de

organisatie. Die relatie maakt een op de situatie toegesneden invulling van de survey-feedback

mogelijk en zorgt ervoor dat met managementteam en leidinggevenden kritisch kan worden

gekeken naar de organisatie en naar de aanpak en inrichting van het veranderingsproces.

Tegelijk is afstand nodig om vanuit een extern perspectief de uitkomsten te beoordelen en

om eigenaarschap van de uitkomsten bij mensen in de organisatie te leggen. Survey-feedback

vraagt met name een procesrol, aangevuld met een expertrol. Als survey-feedback onderdeel

is van een groter traject, kan het wenselijk zijn om ook een sociaal-emotionele rol en een

politieke rol te vervullen.
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inleiding
Dit laatste hoofdstuk begint met conclusies. Eerst zet ik op een rij wat de vergelijking van

de cases heeft opgeleverd en trek ik algemene conclusies. In paragraaf 12.2 bespreek ik de

conclusies die betrekking hebben op de vraag waarom veranderen lastig is. In paragraaf 12.3

geef ik aan onder welke voorwaarden de survey-feedback methodiek bijdraagt aan het verloop

van 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

en het verloop van ingrijpende veranderingsprocessen in organisaties. Achtereenvolgens ga ik

in op ontwerpen en ontwikkelen van veranderingsprocessen, samen ontwikkelen, perspectieven

van belanghebbenden, veranderorganisatie en verder onderzoek naar veranderingsprocessen.

Paragraaf 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

onderzoek naar survey-feedback. Ter afsluiting van deze studie geef ik in paragraaf 12.7 aan

wat de kracht van survey-feedback is als leermiddel in complexe veranderingsprocessen.

waarom is veranderen lastig?
Het centrale probleem in deze studie is dat ingrijpende veranderingen in middelgrote organisaties

vaak moeizaam verlopen. Dat probleem is vertaald in drie onderzoeksvragen die gaan over

belemmeringen in veranderingsprocessen, verschillen in perspectief van belanghebbenden

en over de effectiviteit van veranderaanpakken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de

vraag of het handelen van het middenkader een probleem vormt, de vraag of overeenkomst

in perspectief samenhangt met steun voor de veranderingen en de vraag of het handelen van

de verandermanagers bijdraagt aan de proceseffectiviteit.

Vergelijking 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. Vijf 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

binnen en tussen afdelingen, en (5) het handelen van leden van het managementteam en de

door hen gekozen veranderaanpak. Het handelen van leidinggevenden (middenkader) vormt

geen probleem: er zijn geen aanwijzingen voor weerstand van of door leidinggevenden.

• De succesfactoren zijn gespiegeld aan de belemmerende factoren en hebben betrekking op

de organisaties en op de mensen die daarin werken. De aspecten van de organisaties worden

redelijk positief beoordeeld, wat een gunstige uitgangssituatie betekent voor veranderen.
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Niettemin ontstaan problemen tijdens de veranderingsprocessen. De meest in het oog

springende succesfactoren zijn: (1) de positieve verwachting die mensen hebben van de

uitkomst en (2) hun steun en inzet voor de veranderingen.

• Belanghebbenden kijken elk op eigen wijze naar hun organisatie en het veranderingsproces.

De leden van de managementteams van de organisaties oordelen het meest positief over de

situatie in hun organisatie en over het veranderingsproces. De medewerkers oordelen licht

positief over hun organisatie en negatief over het veranderingsproces. De leidinggevenden

oordelen meestal minder positief dan de leden van het managementteam en positiever

dan de medewerkers.

• De eigen manier van denken van de drie groepen hangt samen met hun positie en rol in

de veranderende organisaties. De managementteams vervullen een strategische rol, zijn

initiator van de veranderingen en verzorgen de aansturing ervan. De leidinggevenden 

vervullen de rol van invoerders en zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de veranderingen

naar hun afdelingen. De medewerkers zijn ontvangers van de veranderingen. Meestal is

hun 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

groepen en de mate van steun en inzet voor het veranderingsproces in de organisatie.

De mate van overeenkomst in perspectief varieert per case, terwijl de mate van steun en

inzet ongeveer gelijk is.

• De effectiviteit van de veranderingsprocessen hangt samen met de gekozen veranderaanpak.

Een ontwerpmatige aanpak gaat samen met een lage proceseffectiviteit. Een ontwikkel-

matige aanpak gaat samen met een hoge proceseffectiviteit. In de ontwerpmatig aangepakte

veranderingsprocessen treden veel belemmeringen op. Tussen de zestig en zeventig procent

van de betrokkenen heeft kritiek op de aanpak en inrichting van de veranderingsprocessen.

In de case waarin van een ontwerpaanpak wordt overgegaan naar een meer ontwikkel-

matige aanpak neemt de kritiek op de aanpak af van vijfenzestig procent tot minder dan

vijftig procent. In de case waarin een ontwikkelaanpak wordt gevolgd is vijfenzestig procent

van de betrokkenen positief over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces.

• De effectiviteit van de veranderingsprocessen hangt eveneens samen met het handelen

van de verandermanagers. 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

over de veranderingen en op de wijze waarop zij het veranderingsproces sturen en begeleiden.

In de case met een hoge proceseffectiviteit wordt het handelen van het begeleidingsteam

positief beoordeeld.

• Veranderen binnen de bestaande lijnorganisatie maakt het lastig om de nodige extra tijd

en middelen vrij te maken. Een lage proceseffectiviteit is meestal het resultaat wanneer

binnen de bestaande lijnorganisatie wordt veranderd. Een veranderorganisatie met duidelijk

belegd proceseigenaarschap zorgt ervoor dat aandacht wordt besteed aan de vormgeving

en het verloop van een veranderingsproces.

Deze bevindingen leiden tot de eerste algemene conclusie dat het realiseren van ingrijpende

veranderingen in middelgrote organisaties vooral lastig is wanneer onvoldoende aandacht

wordt besteed aan de aanpak, de inrichting en het verloop van het veranderingsproces.
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Managementteams hanteren meestal een ontwerpaanpak waarin de top van de organisatie

het veranderingsproces stuurt in de richting van vaststaande doelen en weinig ruimte is voor

de inbreng van andere belanghebbenden. Gescheiden rollen van het managementteam, de

leidinggevenden en de medewerkers zorgen voor verschillende perspectieven op het veranderings-

proces. Het managementteam is veelal bezig met zijn eigen veranderingsproces, soms samen

met de leidinggevenden. De potentiële bijdrage van medewerkers wordt veelal onvoldoende

benut. Zelf zijn de managementteams van mening dat een ontwerpaanpak goed functioneert.

Leidinggevenden oordelen minder positief dan managementteams en positiever dan mede-

werkers. Medewerkers hebben kritiek op vrijwel alle aspecten van het veranderingsproces,

met name op de top-down invoering van veranderingen, het hoge tempo waarin de 

veranderingen moeten worden gerealiseerd, de beperkte middelen die daarvoor beschikbaar zijn,

het ontbreken van dialoog over de aanpak en inrichting van het proces en het onvoldoende

stimuleren van communicatie en uitwisseling van ideeën. Voor een belangrijk deel is dat kritiek

op het handelen van de managementteams. Het handelen van leidinggevenden vormt geen

belemmering 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

extra middelen. Tussentijds opmaken van de stand van zaken staat zelden gepland waardoor

beperkt zicht bestaat op het verloop van een veranderingsproces.

wanneer draagt survey-feedback bij aan een
veranderingsproces?
De vierde onderzoeksvraag in deze studie gaat over de voorwaarden waaronder survey-feedback

bijdraagt aan versterking van een veranderingsproces. In de loop van de studie is een stappen-

plan ontwikkeld voor een survey-feedback met een centrale rol voor leidinggevenden.

De kern van de leerervaringen die worden opgedaan door reflectie op de aanpak van de

survey-feedback in de cases en op de effecten is als volgt:

• Drie condities voor het effectief gebruik van survey-feedback als interventie gericht op

het versterken van een veranderingsproces zijn: (1) afstemming over de aanpak van de

survey-feedback en de achterliggende principes met managementteam en leidinggevenden,

(2) uitvoering van het gehele stappenplan; een survey-feedback is niet effectief zonder

terugkoppeling naar afdelingen en (3) begeleiding van het gebruik van de interventie

zodanig dat de organisatie zelf vervolgacties in gang kan zetten. Nadere uitwerking van

deze condities geeft zicht op de voorwaarden voor het realiseren van effectieve feedback

(zie figuur 12.1).

• Survey-feedback stimuleert managementteams, leidinggevenden en medewerkers om per-

spectieven uit te wisselen over de stand van zaken in hun veranderende organisatie.

Terugkoppeling van de uitkomsten bevordert communicatie over de veranderingen

binnen en tussen de drie groepen. Het uitsplitsen van groepsspecifieke uitkomsten maakt

zichtbaar 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

zoeken naar oplossingen voor problemen.
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Figuur 12.1  Voorwaarden voor het realiseren van effectieve feedback

• Het uitvoeren van een survey-feedback met een minder centrale rol voor leidinggevenden

is mogelijk wanneer: (1) een organisatie ervaring heeft met veranderen volgens een 

ontwikkelbenadering, dan wel voorafgaand aan de interventie eerst een geschikte context

wordt gecreëerd en (2) een ander stappenplan wordt uitgewerkt.

• Het realiseren van effectieve survey-feedback vereist kennis van vragenlijstonderzoek en

deskundigheid in het begeleiden van de interventie. Het begeleiden van de interventie

vraagt om een betrokkenheid bij de organisatie die in academisch onderzoek ontbreekt.

In praktijkgericht onderzoek en in actieonderzoek wordt een relatie aangegaan met

betrokkenen in de organisatie. Die relatie maakt een op de situatie toegesneden invulling

van de survey-feedback mogelijk en zorgt ervoor dat met managementteam en leiding-

gevenden kritisch kan worden gekeken naar de organisatie en naar de aanpak en inrichting

van het veranderingsproces. Tegelijk is afstand nodig om vanuit een extern perspectief de

uitkomsten 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-feedback onderdeel is van een groter traject, kan het wenselijk zijn om ook een

sociaal-emotionele rol en een politieke rol te vervullen.

• Survey-feedback kan worden ingezet als stuurmiddel voor het management en als leer-

middel voor alle betrokkenen. Fungeert de interventie als stuurmiddel, dan is het effect
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Voorwaarde voor realisatie feedback

1 Afstemmen met betrokkenen
over het doel en de aanpak
van de survey-feedback

Unit Reïntegratie

Stap in de survey-feedback

2 Invullen survey
door managementteam, 
leidinggevenden en 
medewerkers

3 Uitkomsten bespreken
met managementteam en 
leidinggevenden

4 Terugkoppeling naar de
afdelingen voorbereiden 
met leidinggevenden

5 Leidinggevenden bespreken
de uitkomsten in hun
afdelingen

Overeenstemming over uitgangspunten methodiek
(geen sturingsmiddel, doel is realiseren van interactie)
Heldere verdeling taken managementteam, leidinggevenden en procesbegeleider
Globaal beeld van terugkoppeling naar afdelingen en intentie tot vervolgacties

Veel aandacht voor wijze van afname
(in werktijd, bij voorkeur speciale gelegenheid bieden, geen post)
Plan voor terugkoppeling en vervolgacties duidelijk maken
Respons van tenminste 50% van elk van de betrokken groepen

(H)erkenning van de uitkomsten door gesprekken over interpretaties
Uitkomsten worden gezien als aanleiding voor gesprek met alle betrokkenen
Eerste ideeën over wijze van terugkoppeling naar hele organisatie
Schriftelijke rapportage vervult ondersteunende rol in feedbackproces

Terugkoppeling afstemmen op situatie in organisatie en uitkomsten survey
Invulling van de terugkoppeling sluit aan bij vaardigheden leidinggevenden
Helderheid over status terugkoppeling en vervolgacties na bespreking uitkomsten op afdelingen
Schriftelijke rapportage beschikbaar als basis voor terugkoppeling naar afdelingen

Interpretatie uitkomsten en maken verbeterplannen van elkaar scheiden
Leidinggevenden begeleiden bespreking en zijn verantwoordelijk voor uitvoering vervolgacties
Maken verbeterplannen en uitvoering vervolgacties integreren in lopende veranderingsproces
Managementteam zorgt voor overzicht en gaat na welke overkoepelende verbeterthema’s bestaan



beperkt. Het perspectief van het management staat centraal en de ontwerpmatige veran-

deraanpak blijft ongewijzigd. Fungeert de interventie als leermiddel, dan is het effect

groot. Het uitwisselen van perspectieven, met en van elkaar leren en gezamenlijk veran-

deren staan dan centraal. Survey-feedback inzetten als leermiddel kan leiden tot een

omslag naar meer ontwikkelmatig veranderen. In een ontwikkelaanpak gericht op samen

leren en veranderen is survey-feedback een passende interventie voor diagnose en voor

monitoring van de veranderingen.

De tweede algemene conclusie is dat survey-feedback bijdraagt aan de versterking van een

veranderingsproces als aan drie condities wordt voldaan. Ten eerste is afstemming met

managementteam en leidinggevenden van belang om de principes van de interventie te 

verhelderen en de aanpak uit te werken. Ten tweede is uitvoering van het hele stappenplan

van belang om terugkoppeling op afdelingsniveau te laten plaatsvinden. Effectieve feedback

wordt bevorderd door rekening te houden met de voorwaarden die voor elke stap gelden 

(zie figuur 12.1). Ten derde is begeleiding van de interventie van belang om tijdens de 

survey-feedback de stappen te kunnen zetten en na de feedback gemaakte verbeterplannen uit

te voeren. Leidinggevenden vervullen een centrale rol in het survey-feedbackproces waardoor

aansluiting plaatsvindt bij de bestaande wijze van sturing in de organisatie. In bepaalde situaties

is het mogelijk om de aanpak en uitvoering van een survey-feedback met leidinggevenden en

medewerkers samen vorm te geven. Begeleiding van de interventie vraagt om een procesrol.

De begeleiding is er vooral op gericht dat mensen in de organisatie eigenaar worden en blijven

van de uitkomsten van de survey en dat betrokkenen zelf het initiatief nemen voor vervolg-

acties en verbetering van het veranderingsproces. Survey-feedback is vooral effectief wanneer

de interventie wordt ingezet als leermiddel voor de hele organisatie. Als stuurmiddel voor het

management is de interventie minder effectief. Werken met survey-feedback versterkt een

veranderingsproces op vier manieren. Ten eerste wordt systematisch in kaart gebracht wat goed

en minder goed gaat tijdens het veranderingsproces. Ten tweede vindt terugkoppeling van de

uitkomsten plaats naar alle betrokkenen. Ten derde worden gesprekken op gang gebracht tussen

groepen in de organisatie over de uitkomsten van de survey en over hun eigen perspectieven.

Ten vierde vormt de feedback een aanzet voor het aanpakken van gesignaleerde problemen.

terugblik op de doelstellingen van deze studie
In hoofdstuk 1 van deze studie is een vijftal doelstellingen geformuleerd. De uitkomsten uit

de vergelijking van de cases en de algemene conclusies (zie § 12.2 en 12.3) laten zien dat deze

doelstellingen zijn behaald. Daarnaast hebben de casestudies aanvullende inzichten opgeleverd.

Hieronder bespreek ik voor elk van de doelstellingen de belangrijkste uitkomsten.

De eerste wetenschappelijke doelstelling is om kennis samen te brengen zodanig dat een

coherent beeld ontstaat van belemmeringen die zich voordoen in veranderingsprocessen.

Dat gebeurt in het derde hoofdstuk. Daar bespreek ik de uitkomsten van het literatuur-

onderzoek naar belemmeringen en succesfactoren bij verandering. Figuur 3.3 vat deze uit-

komsten samen en deelt belemmeringen en succesfactoren in naar aspecten van een organisatie

en naar aspecten van veranderingsprocessen. Vervolgens ga ik ook na wat veranderen in de
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praktijk lastig maakt. De casestudies wijzen uit dat belemmeringen vooral te maken hebben

met de aanpak en inrichting van veranderingsprocessen. Vijf onderling samenhangende

groepen belemmeringen geven aan wat verandering lastig maakt in de onderzochte cases:

onvoldoende tijd en middelen, onvoldoende informatie en communicatie, onvoldoende aandacht

voor het creëren van betrokkenheid, spanningen binnen en tussen afdelingen, en het handelen

van de leden van het managementteam en de door hen gekozen veranderingsaanpak. De 

bijbehorende subdoelstelling is om de moeilijke positie van het middenkader te verhelderen.

Leidinggevenden worden in de literatuur over organisatieverandering veelal geassocieerd

met het begrip weerstand. De zes casestudies laten zien dat dat ten onrechte gebeurt.

Leidinggevenden willen veranderen en vervullen over het algemeen een stimulerende rol ten

opzichte van medewerkers. Niettemin is het lastig dat leidinggevenden meestal hun gewone

werkzaamheden moeten combineren met inspanningen in het kader van de veranderingen zonder

dat daar veel extra tijd en middelen voor beschikbaar zijn. De kern is hier dat belemmeringen

met name te maken hebben met de wijze waarop veranderingsprocessen worden aangepakt.

Leidinggevenden associëren met weerstand is ongegrond.

De tweede wetenschappelijke doelstelling is om in kaart te brengen hoe verschillende

belanghebbenden kijken naar hun organisatie en de veranderingen. Uitkomsten van deze

studie laten zien dat managementteams, leidinggevenden en medewerkers anders kijken naar

hun veranderende organisatie. Het managementteam is meestal de belangrijkste actor en

oordeelt het meest positief. Medewerkers zijn vooral object van verandering en oordelen

negatief. Leidinggevenden nemen een tussenpositie in. Deze groepen zijn vaak niet op de

hoogte van elkaars gezichtspunten. Werken met survey-feedback biedt de mogelijkheid om

belanghebbenden in gesprek te laten gaan over hun perspectieven op de stand van zaken.

Wanneer binnen een organisatie verschillende belanghebbenden gesprekken voeren over met

name de aanpak en inrichting van het veranderingsproces, draagt dat bij aan zicht op knel-

punten en het vinden van een breed gedragen oplossingsrichting. De bijbehorende subdoel-

stelling is om de relatie te bepalen tussen overeenkomst in perspectief en steun en inzet voor

de veranderingen. Uitkomsten van deze studie leveren geen steun voor het bestaan van een

dergelijke relatie. De kern is hier dat blijkt dat groepen beduidend anders kijken en dat het

relevant is om verschillen bespreekbaar te maken. Survey-feedback is daar een geschikt

middel voor.

De derde wetenschappelijke doelstelling is om de relatie te verkennen tussen de aanpak

van veranderingen en de proceseffectiviteit. De ontwerpbenadering en de ontwikkelbenadering

van veranderingsprocessen worden gebruikt om de veranderaanpak te karakteriseren. De

proceseffectiviteit is gedefinieerd als de wijze waarop betrokkenen oordelen over de aanpak

en inrichting van het veranderingsproces in hun organisatie. In het merendeel van de cases

worden de veranderingen sterk ontwerpmatig aangepakt. Deze aanpak van veranderingen

gaat samen met een lage proceseffectiviteit. De bijbehorende subdoelstelling is om te bepalen

hoe 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 

verandermanagers 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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aanpak wordt gevolgd en dat het handelen van verandermanagers een specifiek knelpunt

vormt in dergelijke situaties.

De maatschappelijke doelstelling is om een bijdrage te leveren aan het effectief inrichten

van veranderingsprocessen door organisaties een mogelijkheid te bieden om knelpunten in

kaart te brengen en door oplossingsrichtingen aan te dragen voor gesignaleerde problemen.

Deze doelstelling komt voort uit de constatering dat veranderingsprocessen moeizaam verlopen.

In het kader van deze studie is samengewerkt met zes organisaties in verandering. Aan elk van

deze veranderingsprocessen is een bijdrage geleverd die is ingezet om verbetering te realiseren.

Opgedane ervaringen met het werken met survey-feedback (zie volgende doelstelling) zijn

tevens bruikbaar voor andere organisaties. De manier waarop een bijdrage wordt geleverd

aan de veranderingsprocessen, verandert in de loop van deze studie. In eerste instantie lever

ik als relatieve buitenstaander die bijdrage door het management een spiegel voor te houden

en aan te geven wat ik in die spiegel zie. Later ben ik op een andere manier betrokken bij de

veranderingsprocessen en vervul ik een begeleidende rol in het leerproces van een organisatie.

Deze verschuiving is een gevolg van mijn eigen ontwikkeling in het werken met survey-feedback.

Survey-feedback is meer dan een hulpmiddel voor het management om te spiegelen.

De interventie kan ook worden ingezet als leermiddel voor alle betrokkenen om tijdens een

veranderingsproces gezamenlijk het verloop te monitoren en na te denken over wat beter kan.

Lerend veranderen is een effectieve aanpak voor organisaties die met complexe verander-

vraagstukken worstelen. De kern is hier dat survey-feedback een middel vormt waarmee

mensen in organisaties gelijktijdig werken aan veranderen en aan leren. De interventie 

stimuleert leerprocessen doordat betrokkenen van gedachten wisselen over de manier van

veranderen, knelpunten en alternatieven.

De methodologische doelstelling is survey-feedback te ontwikkelen en te positioneren om

verschillende belanghebbenden in organisaties zicht te bieden op sterktes en zwaktes in hun

veranderingsproces en hierover perspectieven uit te laten wisselen zodanig dat de effectiviteit van

het 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

en effecten hebben geleid tot de stapsgewijze aanpak voor de interventie (zie figuur 12.1). Per

stap zijn voorwaarden aangegeven voor realisatie. Daarnaast zijn drie condities of algemene

uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn wanneer met survey-feedback wordt

gewerkt. Bij het begeleiden van survey-feedback is het wenselijk om kennis van vragenlijst-

onderzoek te combineren met kennis van interveniëren. Effectief gebruik van survey-feedback

vereist in ieder geval dat deze interventie expliciet wordt gepositioneerd als middel in een

leerproces dat de hele organisatie aangaat. In paragraaf 12.6 ga ik nader in op de positionering

van survey-feedback. De kern is hier dat survey-feedback een stapsgewijze aanpak vraagt en

dat bij invulling van elk van de stappen rekening wordt gehouden met het achterliggende

leerprincipe van de interventie.

Realisatie van de doelstellingen is voor het grootste deel gebaseerd op de in de cases 

verzamelde gegevens en opgedane praktijkinzichten. Deze studie is opgezet als meervoudig

case-onderzoek (zie § 4.4). Dat betekent dat onderlinge vergelijking van de cases nodig is om

conclusies te trekken. Hoofdstuk 11 laat zien dat er duidelijke samenhang bestaat in de uit-

komsten van de verschillende cases. Binnen de afzonderlijke cases leveren verschillende
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manieren van gegevensverzameling vergelijkbare uitkomsten en uitkomsten uit verschillende

cases vertonen overeenkomsten. Tegelijk is van belang om te signaleren dat ook de afzonderlijke

cases rijk materiaal opleveren. De zes cases zijn te zien als op zichzelf staande illustraties van

de algemene conclusies. Zij vormen concrete praktijkvoorbeelden van moeizaam verlopende

veranderingsprocessen waarin survey-feedback op effectieve en minder effectieve manieren

wordt gebruikt.

Het meervoudig ontwerp van deze studie steunt analytische generalisatie van de inhoudelijke

conclusies in paragraaf 12.2. Binnen de afzonderlijke cases zijn conclusies aannemelijk

gemaakt en in verschillende cases worden vergelijkbare uitkomsten gevonden. Daardoor

neemt de ‘bewijskracht’ toe (Van der Zwaan, 1990, p. 73) en rust de eerste algemene conclusie

op een stevig fundament. Statistische generalisatie van uitkomsten is niet mogelijk op basis

van meervoudig case-onderzoek. Ik doe daarom geen uitspraken over de geldigheid van 

de inhoudelijke conclusies in andere middelgrote organisaties waar vergelijkbare verander-

vraagstukken spelen. Zes cases vormen geen representatieve vertegenwoordiging van de

middelgrote organisaties in Nederland. Twee kenmerken die voor elk van de cases gelden,

geven mogelijk een vertekend beeld. Allereerst kan sprake zijn van vertekening doordat vooral

professionals werkzaam zijn in de organisaties waarmee is samengewerkt. Het merendeel van

de mensen die bij de verzekeraars werken, inrichtingswerk doen, dan wel actief zijn in de

gehandicaptenzorg heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd, veelal op hbo-niveau. Ook is

vertekening mogelijk doordat mensen in elk van de zes organisaties bereid waren om met een

open en kritische blik naar zichzelf te kijken. De aard en omvang van mogelijke vertekeningen

is moeilijk in te schatten. Niettemin bestaat de indruk dat de belemmeringen die in de cases

worden geconstateerd ook in andere organisaties voorkomen. Het patroon in de uitkomsten

van 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

patroon waarin het redelijk gaat met de organisatie, maar veel kritiek bestaat op de aanpak

van het veranderingsproces.

Voor generalisatie van de methodische conclusies in paragraaf 12.3 geldt eerder een begrenzing

in termen van de context waarin met survey-feedback wordt gewerkt. De ontwikkeling van de

survey-feedback is gericht op een specifiek doel: een bijdrage te leveren aan het veranderings-

proces in de organisatie die ermee aan de slag gaat. De algemene condities voor gebruik van

de interventie en de voorwaarden voor realisatie van de terugkoppeling zijn gericht op het

inzetten van survey-feedback als leermiddel. In dat geval levert de interventie een substantiële

bijdrage aan het veranderingsproces. In een context van leren is terughoudendheid met algemeen

geldende regels gepast. De conclusies ten aanzien van survey-feedback vat ik liever op als

belangrijke inzichten die stimuleren tot nadenken bij het werken met survey-feedback.

De concrete invulling van het stappenplan pakt voor elke organisatie verschillend uit.

Afhankelijk van de situatie wordt gekeken hoe het leerproces optimaal kan worden vormgegeven.

Een nadere uitwerking van mijn visie op gebruik van survey-feedback staat in paragraaf 12.6

en 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

bij het werken met de interventie.
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Een vraagstuk dat samenhangt met generalisatie van de methodische conclusies is in welk

soort veranderingsprocessen survey-feedback een passende interventie is. In het kader van

deze studie is samengewerkt met organisaties die zich in een ingrijpend veranderingsproces

bevonden. Dergelijke trajecten leren veel over wat veranderen lastig maakt. Tegelijk is survey-

feedback 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-

culturele aard, vragen om oplossingen op maat en om een methodische aanpak (Boonstra,

2000). Voor eerste-orde-veranderingen is survey-feedback een minder geschikte interventie.

Dan zijn problemen helder en routinematig op te lossen door implementatie van technisch-

instrumentele aanpassingen en verbeteringen. Daarover met alle betrokkenen in gesprek gaan,

staat op gespannen voet met de derde vuistregel van Beer voor het gebruik van interventies

(1980 p. 217). Deze regel luidt: gebruik tijd, middelen en energie efficiënt en voorkom onnodige

inspanningen van mensen. Voor derde-orde-veranderingen aarzel ik. Boonstra geeft aan dat

dan vraagstukken niet alleen complex zijn, maar ook ambigue. Oplossingen bevinden zich in de

strategisch-communicatieve sfeer en vragen interactie tussen partijen uit vaak verschillende

organisaties. Nu is er sprake van transitieprocessen en fundamentele vernieuwing. De vraag

is of de systematiek van survey-feedback passend is in deze context. Enerzijds kan deze een

beperking vormen van de creativiteit die het werken in dit soort contexten vraagt. Anderzijds

is het misschien juist een uitdaging om dan op een creatieve manier met survey-feedback aan

de slag te gaan.

vormgeven van veranderingsprocessen
In deze paragraaf ga ik dieper in op de eerste algemene conclusie. Deze conclusie is dat het

realiseren van ingrijpende veranderingen lastig is wanneer onvoldoende aandacht wordt

besteed aan de aanpak, de inrichting en het verloop van het veranderingsproces.

Achtereenvolgens sta ik stil bij (1) beperkingen van een ontwerpbenadering, (2) aanwijzingen

om te kiezen voor ontwikkelend veranderen, (3) verschillen in de wijze waarop betrokken

groepen kijken naar veranderingsprocessen, (4) zorgen voor procesaandacht bij ingrijpende

veranderingen en (5) thema’s voor nader onderzoek.

Ontwerpen en ontwikkelen
Een eerste kwestie om bij stil te staan is de vraag waarom een ontwerpmatige benadering van

veranderen samengaat met het optreden van procesbelemmeringen. Een grove schets van de

dominante aanpak van veranderingen in de cases levert het volgende beeld. Leden van het

managementteam signaleren problemen en knelpunten die te maken hebben met de afstemming

tussen organisatie en omgeving of met het interne functioneren van de organisatie. Het gaat dan

bijvoorbeeld om (1) een spanning tussen enerzijds de huidige organisatiestructuur en -cultuur

en anderzijds vragen van drie klantgroepen die functionele en productmatige interne 

scheidingen overstijgen; (2) de noodzaak om – mede als gevolg van ontwikkelingen in de

zorgsector – een strategische koerswijziging in te zetten waarbij aanbodgericht werken plaats-

maakt voor vraaggericht werken; (3) toenemende druk om – met inachtneming van nieuwe

eisen die het landelijk overheidsbeleid stelt – aan de slag te gaan met integraal verbeteren en
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veranderen 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

verder te gaan met het in brede zin ontwikkelen van een nog jonge organisatie. Deze voor-

beelden laten zien dat het gaat om complexe vraagstukken die ingrijpende veranderingen

impliceren.

Vervolgens definieert het managementteam een aantal doelen (gewenste situatie), werkt

uit wat nodig is om deze doelen te bereiken en initieert een veranderingsproces. Na de eigen

analyse van de situatie en het bepalen van de oplossingsrichting worden leidinggevenden

verantwoordelijk gesteld voor de realisatie van veranderingen in hun afdelingen of teams.

De normen voor de output zijn redelijk strak en er is beperkte tijd beschikbaar voor (onder-

delen 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-

team heeft grote invloed op de besluitvorming over de veranderingen en de invoering ervan.

Medewerkers ontvangen informatie over de veranderingen grotendeels via de leidinggevenden.

Zij moeten vervolgens aan de slag met de realisatie van veranderingen die zij niet zelf hebben

bedacht en waarvan zij de achtergronden amper kennen. Evenmin hebben zij een helder

beeld van de wijze waarop realisatie kan plaatsvinden. Na enige tijd stelt het managementteam

vast dat ideeën over veranderen beperkt bekend zijn in de organisatie en dat onvoldoende

voortgang wordt geboekt.

Wierdsma (1999, p. 248) omschrijft het probleem bij een dergelijke werkwijze als volgt:

een proces waarin weinigen voor velen een nieuwe realiteit bedenken kan niet resulteren in

een betekenisvolle werkelijkheid voor die velen (cursivering in oorspronkelijke tekst). Het is

begrijpelijk dat belemmeringen dan met name te maken hebben met de aanpak en inrichting

van het veranderingsproces. Er zijn onvoldoende tijd en middelen beschikbaar, want de

bedenkers van oplossingen hebben beperkt zicht op wat de veranderingen concreet betekenen

voor leidinggevenden en medewerkers. Er wordt onvoldoende geïnformeerd en gecommuniceerd

doordat leden van het managementteam ervan uitgaan dat hun denkproces, hun analyse van

de problemen en de door hen gekozen oplossing worden gedeeld door anderen in de organisatie.

Ook wordt makkelijk gedacht dat leidinggevenden en medewerkers zien wat hun aandeel is in

het realiseren van veranderingen en daar invulling aan gaan geven. Er is onvoldoende aandacht

voor het creëren van betrokkenheid vanuit het idee dat de probleemanalyse via schriftelijke

informatie en leidinggevenden is overgedragen en mensen daarom aan de slag willen gaan

met het uitvoeren van de oplossing. Spanningen tussen en binnen afdelingen ontstaan doordat

mensen moeten veranderen en tegelijk hun normale werk aan het doen zijn. Bovendien proberen

mensen aan de bestaande situatie vast te houden wanneer niet duidelijk is wat de veranderingen

concreet inhouden. De kritiek op het handelen van de verandermanagers en de door hen

gekozen aanpak geeft aan dat met name de wijze waarop een oplossing wordt nagestreefd

onvoldoende acceptatie geniet in de organisatie.

Het soort veranderingen dat in de cases speelt, laat zich typeren als tweede-orde-

veranderingen (Boonstra, 2000). De aard en omvang van de problemen zijn niet makkelijk te

identificeren en vaste routines voor het oplossen ervan bestaan evenmin. De veranderingen

gaan 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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is van ingrijpende veranderingen die consequenties hebben voor de doelen en strategie van

een organisatie, voor structuur, cultuur, leidinggevenden en het werk van mensen. Bij dergelijke

tweede-orde-veranderingen is ontwikkelen een meer geschikte aanpak. Problemen zijn niet

eenduidig, maar wel kenbaar. Door te starten met een gezamenlijke analyse van de situatie en

het verkennen van oplossingsrichtingen ontstaat bij betrokkenen zicht op de complexiteit van

de veranderingen en de noodzaak om aspecten in samenhang te veranderen. Het verkennen

van oplossingsrichtingen met alle betrokkenen of betrokken groepen leidt tot een reëel beeld

van de benodigde tijd en middelen. Er ontstaat dynamiek in de informatievoorziening 

en communicatie doordat een ontwikkelaanpak uitwisseling van informatie en interactie 

stimuleert. Betrokkenheid wordt gecreëerd doordat in verschillende fasen van de verandering

wordt samengewerkt tussen groepen in de organisatie. Duidelijkheid over de aard, noodzaak

en invulling van de veranderingen vermindert spanning. Verandermanagers zijn niet zozeer

gericht op de inhoud en op zelf beslissen, als wel op het begeleiden van leerprocessen in de

organisatie en het faciliteren van verandering.

Ik constateer dat veelal ontwerpaanpakken worden gevolgd waar vraagstukken zich lenen

voor een ontwikkelaanpak. Het is begrijpelijk dat dan tijdens het veranderingsproces

moeilijkheden optreden. Immers, de gekozen ontwerpaanpak is meer geschikt voor routine-

vraagstukken, crises en situaties waarin de benodigde kennis om tot oplossingen te komen

niet aanwezig is binnen de organisatie. Oplossingen die ingrijpen op veel of alle aspecten van

een organisatie laten zich lastig ontwerpen. Een dergelijke aanpak leidt ertoe dat oplossingen

beperkt worden herkend, niet worden geaccepteerd, onvoldoende zijn uitgewerkt dan wel

niet realiseerbaar worden geacht. Een kleine groep mensen bedenkt wat anderen moeten

gaan doen. Bij het overdragen van de oplossing treedt stagnatie op. De vraagstukken waar het

in de cases om gaat zijn niet routinematig op te lossen. Bij integratie van twee bedrijven gaat

het om integratie van structuur, cultuur, leidinggevenden, technologie en werk van mensen.

Een strategische verandering naar het centraal stellen van de vraag van cliënten heeft gevolgen

voor dezelfde thema’s. Een focus op het in elkaar schuiven van de afdelingen van twee 

organisaties of een korte training gericht op anders leren denken over zorg kan een start zijn,

maar daarmee is het einde van de veranderingen geenszins in beeld. Uiteindelijk gaat het om

het in onderlinge samenhang veranderen van alle aspecten van een organisatie. Samen 

ontwikkelen van een integrale oplossing is dan een meer passende aanpak (Boonstra, 1991;

Van der Vlist, 1993).

Samen ontwikkelen zonder weerstand
De cases bevatten verschillende aanwijzingen die pleiten voor het gezamenlijk ontwikkelen

van veranderingsprocessen. Uitgangspunt is dat het verandervraagstuk zich leent voor een

ontwikkelaanpak. Hiervoor heb ik aangegeven dat de verandervraagstukken in de cases complex

zijn en ingrijpen op structuur, cultuur en het werk van mensen. Dat is een eerste aanwijzing

om te kiezen voor een ontwikkelaanpak. Deze is immers geschikt voor dergelijke tweede-

orde-veranderingen die verschillende aspecten van een organisatie raken en waarbij maat-

werk wordt verlangd voor invulling van het verandertraject.

Een tweede aanwijzing is dat de belangrijkste succesfactor in de cases wordt gevormd

door de mensen die in de veranderende organisaties werken. Hun positieve verwachting van
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de uitkomst en de grote tot zeer grote steun en inzet voor de veranderingen geven aan dat

mensen willen veranderen. Binnen een ontwerpaanpak is er weinig ruimte om iets met deze

energie te doen. Dat betekent dat een belangrijk potentieel in de organisatie onbenut blijft.

Ik zie dat als een gemiste kans.

Het 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

medewerkers weerstand ontstaat door behoudend gedrag of een starre opstelling van leiding-

gevenden wordt evenmin gesteund. Bij medewerkers is namelijk geen sprake van weerstand

tegen verandering, integendeel. Bovendien wordt in de cases geen weerstand van leiding-

gevenden gevonden (cf. Van der Vlist, 1989). De steun en inzet voor veranderingen is onder

leidinggevenden eveneens groot. Noch leidinggevenden, noch medewerkers geven blijk van

de vermeende behoefte aan rust en stabiliteit. Het lijkt mij daarom zinvol om beide groepen

juist wel te betrekken in veranderingsprocessen en waar mogelijk actief te laten bijdragen.

Zij geven immers aan samen te willen veranderen.

Als er al sprake is van weerstand, richt deze zich tegen het handelen van verandermanagers.

Verandermanagers bieden leidinggevenden en medewerkers veelal een ‘geheel verzorgde reis’

aan, terwijl deze groepen juist op ‘trektocht’ willen (cf. Wierdsma, 2001). De kritiek op het

handelen van verandermanagers is te begrijpen als kritiek op ontwerpmatig veranderen.

Mensen geven aan dat een top-down aanpak belemmerend werkt, communicatie frustreert

en geen ruimte laat voor inbreng van betrokkenen. Opnieuw blijkt dat mensen wel degelijk

willen veranderen. Zij willen alleen niet worden veranderd. Mogelijk wekt dit de suggestie dat

de weerstand waar managers en adviseurs het vaak over hebben geen reëel probleem vormt.

Die weerstand is wel degelijk een probleem. Regelmatig wordt de oorsprong ervan ten

onrechte 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

naar het handelen van managementteams en adviseurs. Serieuze signalen van weerstand

nodigen naar mijn idee in eerste instantie uit tot reflectieve vragen in de trend van ‘Hoe kan ik

bezwaren 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

bij medewerkers weg te nemen of leidinggevenden vervangen omdat zij niet in staat zijn te

veranderen.

De 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

veranderingsbereidheid te gebruiken. Weerstand tegen verandering blijkt immers opnieuw

geen ‘natuurlijke’ reactie van leidinggevenden en medewerkers (cf. Metselaar, 1997; Werkman

et al., 2001; Wissema et al., 1991). Toch wil ik de term behouden vanwege het veelvuldige

gebruik ervan in praktijk. Een bekend adviesbureau ziet weerstand bijvoorbeeld als bron van

warmte en als uiting van betrokkenheid van medewerkers. Daar kan ik mij in vinden als de

slogan betekent dat weerstand aangeeft dat medewerkers betrokken willen worden in plaats

van uitgesloten. Block (1996, p. 121) adviseert iedereen die in de praktijk feilloos wil adviseren

om 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

op te vatten (p. 122). Daar kan ik mij niet in vinden. Weerstand betekent naar mijn idee dat je
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niet op de goede weg bent en het is een signaal dat juist persoonlijk moet worden opgevat, zeker

door managementteams en adviseurs. Waar het vooral om gaat is dat mensen die weerstand

signaleren in beginsel de oorzaak bij zichzelf zoeken en niet bij anderen die samen willen

veranderen.

Deze stellingname tegen ongegrond en onhandig gebruik van het begrip weerstand gaat

vooral op in situaties zoals die zich in de cases voordoen. Hiervoor is aangegeven dat de 

verandervraagstukken zich lenen voor een ontwikkelaanpak en dat mensen een bijdrage willen

leveren aan het realiseren van de veranderingen op het gebied van structuur, cultuur en werk.

Het is voorstelbaar dat in situaties zoals crises, afbouwprocessen en bij forse personeels-

reducties andere uitkomsten worden gevonden. In dergelijke situaties kan het voorkomen

dat leidinggevenden voor hun eigen positie en voor die van hun medewerkers opkomen en

zich verzetten tegen de veranderingen of er niet aan mee willen werken.

Een derde aanwijzing die pleit voor samen ontwikkelen is dat blijkt dat bij een dergelijke

aanpak nauwelijks procesbelemmeringen optreden. Dat heeft in belangrijke mate te maken

met de andere rolverdeling tussen belanghebbenden. In ontwerptrajecten zijn de rollen van

strategen, invoerders en ontvangers duidelijk gescheiden. Over het algemeen vallen deze

samen met de driedeling managementteam, leidinggevenden en medewerkers. In ontwikkel-

trajecten zijn de rollen minder gekoppeld aan bepaalde groepen. Leidinggevenden en medewerkers

dragen 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

alleen 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

‘ontvangende objecten’ die met ontwerpaanpakken worden geconfronteerd. Anders gezegd,

denken en doen of ontwerpen en uitvoeren zijn in ontwikkeltrajecten niet voorbehouden

aan verschillende groepen, het zijn juist gezamenlijke activiteiten. Bijkomend voordeel is dat

bij samen ontwikkelen mensen als gevolg van de aanpak vanzelf kennis nemen van elkaars

perspectieven.

Perspectieven van belanghebbenden
Managementteams, leidinggevenden en medewerkers kijken anders naar hun organisaties en

de veranderingsprocessen. Dat is begrijpelijk vanuit hun positie en rol in de veranderende

organisaties. De verschillen kunnen leiden tot creatieve en vernieuwende ideeën wanneer het

bijvoorbeeld gaat om het denken over problemen, oplossingsrichtingen en een veranderaanpak.

Echter, een voorwaarde om verschillen in perspectief productief te maken is dat de groepen

elkaars perspectieven kennen en daarover in gesprek gaan. In de cases gebeurt dat weinig.

Mij valt op dat leden van de managementteams veronderstellen dat leidinggevenden en

medewerkers ongeveer op dezelfde manier denken over de veranderingen, zij het iets minder

positief. Zij hebben immers de leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd over de doelen

en aanpak van de veranderingen en over ieders rol in het invoeringstraject. Bevindingen uit

deze studie laten zien dat de perspectieven van de drie groepen aanzienlijk verschillen.

Regelmatig komt het voor dat managementteams positief oordelen over (onderdelen van)

hun veranderingsproces terwijl leidinggevenden en medewerkers negatief oordelen. Survey-
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feedback is een manier om zicht te krijgen op ongekende perspectieven en deze bespreekbaar

te maken.

Het stimuleren van communicatie en uitwisseling van ideeën en ervaringen is van belang

om te zorgen dat groepen elkaars 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-

proces bezig is. Dat kan er vervolgens toe leiden dat de trekkers van de veranderingen na

enige tijd ontdekken dat zij iets proberen te bereiken wat anderen niet willen of waar anderen

geen weet van hebben. De associatie met het in ‘adviesland’ veelgehoorde gezegde ‘trekken

aan 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

een informatiebijeenkomst waar het managementteam vertelt wat er gaat gebeuren. Een

gemeenschappelijke visie op de problemen, oplossingen en realisatie van veranderingen ontstaat

wanneer groepen en individuen met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen, luisteren en

bewust streven naar interactie. Ook tijdens het veranderingsproces blijven communicatie en

uitwisseling relevant. Dan gaat het erom met elkaar het verloop van de veranderingen te

bespreken en de voortgang te monitoren.

Het is niet eenvoudig in een veranderingsproces om te gaan met verschillende belang-

hebbenden en verschillende manieren van kijken. Het productief maken van verschillen en

het zoeken naar overeenkomsten vereist een inspanning van iedereen, een open houding en

begeleiding gericht op van en met elkaar leren, in plaats van op vertellen, overdragen en herhalen

voor mensen die nog niet hebben begrepen wat zij moeten doen. Van managers, maar ook

van andere belanghebbenden, vraagt het productief maken van verschillen een bepaalde kijk

op discussie en tegenstellingen in de organisatie. De neiging bestaat om het bestaan van 

verschillende opvattingen te zien als een tekortkoming die de invoering van veranderingen

belemmert. Een alternatief is om meningsverschillen te zien als natuurlijk en wenselijk voor

het realiseren van verandering (cf. In 't Veld, 1991).

Opvallend is dat de verschillen in perspectief van betrokken groepen kleiner lijken te zijn

in 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.

Mogelijk werpt volgend onderzoek meer licht op de vraag of dit een tendens is en waardoor

dat komt. Een uitleg kan zijn dat meer overeenkomst in perspectief een gevolg is van de meer

gezamenlijke manier van werken in ontwikkeltrajecten. Door vanaf het begin van een veranderings-

proces met alle belanghebbenden aan de slag te gaan ontstaat onder meer een gezamenlijk

perspectief op de doelen en aanpak van de veranderingen, oordelen alle groepen positief

over de informatievoorziening doordat tijdens het traject iedereen daaraan bijdraagt en

wordt ook bij leidinggevenden en medewerkers betrokkenheid gecreëerd.

Aandacht voor de procesmatige kant van veranderen
Bij het inrichten van veranderingsprocessen kunnen inhoudelijke en procesmatige dimensies

worden onderscheiden (cf. De Bruijn et al., 1998). De inhoudelijke dimensie richt zich op de

vraag wat er verandert. Hiervoor geef ik aan dat de tweede-orde-veranderingen in de cases

ingrijpen 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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wordt bekeken wat aan deze aspecten moet veranderen, zodat een organisatie goed in staat is

in te spelen op eisen van de omgeving en dat het interne functioneren wordt bevorderd door

goede onderlinge afstemming van de aspecten. Over de vraag wat er moet veranderen bestaan

in de cases over het algemeen geen grote meningsverschillen, zeker niet op hoofdlijnen. Voor

betrokkenen staat ook vast dat er verandering nodig is. De inhoudelijke dimensie komt telkens

aan de orde in het begin van de casebeschrijvingen. Daarna besteed ik vooral aandacht aan

de procesmatige kant van veranderen.

De procesmatige dimensie richt zich op de vraag hoe er wordt veranderd. Daarbij gaat het

om het sturen van verandering en om het regelen. Sturen van veranderingen heeft betrekking

op de aanpak, de inrichting, het tijdsbestek, de globale strategie en interveniëren. Regelen

van veranderingsprocessen – regisseren van verandering is eigenlijk een betere term – heeft

betrekking op het volgen van het verloop, oog houden op de koers, aandacht voor belemmeringen

en successen, en het bepalen waarom, wanneer en hoe interventies nodig zijn. Opvallend is

dat in de cases betrekkelijk weinig aandacht is voor de procesmatige dimensie van veranderen.

Bij sturing wordt in enige mate stilgestaan. De managementteams die hebben bepaald wat er

moet veranderen, kiezen voor invoering via de lijnorganisatie. Leidinggevenden moeten zorgen

voor realisatie in hun afdelingen en teams. In gezamenlijke vergaderingen van management-

team en leidinggevenden wordt de voortgang besproken en houdt het managementteam

zicht op de grote lijn. Regisseren, bijvoorbeeld in de vorm van het meer of minder systematisch

in kaart brengen van het verloop van de veranderingen, komt nauwelijks aan de orde. Dat

gebeurt ten dele niet door tijdgebrek, maar onderschatting van het belang van ‘regisseren’

speelt zeker ook een rol.

Een duidelijk voordeel van sturen via de lijnorganisatie is dat de verantwoordelijkheid

voor de veranderingen ligt bij dezelfde personen die in formele zin verantwoordelijk zijn

voor het functioneren van de organisatie. Er is dan geen sprake van tijdelijke constructies

zoals projectorganisaties, waarbij overdracht van uitgewerkte oplossingen naar de bestaande

organisatie vaak een lastig punt is. Een duidelijk nadeel van sturen via de lijnorganisatie is

dat het moeilijk lijkt te zijn om tijd en middelen vrij te maken voor het veranderingsproces.

Het veranderingsproces concurreert met de normale taken en verantwoordelijkheden van de

leidinggevenden en met de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. In de meeste cases

wordt het gewone werk onder behoorlijke druk uitgevoerd, waardoor het veranderingsproces

makkelijk op de achtergrond verdwijnt. Onduidelijk is of het makkelijker of moeilijker is om

het thema leidinggeven aan de orde te stellen wanneer veranderingen worden gestuurd in de

bestaande lijnorganisatie. Mogelijk zien leidinggevenden eerder een spanning tussen leiding-

geven in de bestaande situatie en de eisen die in de gewenste situatie aan leidinggeven worden

gesteld als zij zelf meesturen naar die situatie, dan wanneer iemand anders die spanning signaleert

en meedeelt. Tegelijk is het soms lastig om leidinggevenden kritisch naar hun eigen kwaliteiten

te laten kijken. Bovendien heeft onvoldoende kwaliteit van leidinggevenden gevolgen voor

sturing van de veranderingen. Het is daarom zinvol om leidinggevenden te ondersteunen in

hun rol in de veranderingen, zoals in een van de cases gebeurt.

Het inrichten van een zogenaamde veranderorganisatie is een manier om met voor- en

nadelen van sturen via de lijnorganisatie om te gaan. Daarin worden verandertaken en 

procesverantwoordelijkheid expliciet toegekend aan leidinggevenden en andere sleutelfiguren.
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Het nadeel van overdracht dat bij projectorganisaties speelt wordt voorkomen, omdat geen

tijdelijke structuur naast de lijnorganisatie wordt gezet. Middels een veranderorganisatie

wordt het regisseren van verandering op de agenda geplaatst en procesaandacht gerealiseerd

Het 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

bij specifieke personen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld leidinggevenden als groep. Er wordt

dan uitvoerig stilgestaan bij procesinrichting en procesregie of bij de vraag wie er stuurt,

waarop wordt gestuurd en hoe regie plaatsvindt. Er worden proceseigenaren benoemd die

verantwoordelijk zijn voor het verloop van het proces en voor het monitoren ervan. Het is de

taak van proceseigenaren om te zorgen dat tijd en middelen beschikbaar worden gesteld voor

veranderen en er is gerichte aandacht voor begeleiding van het proces. Het begeleidingsteam

dat in laatste casus wordt gevormd is een soort veranderorganisatie. De vorming van dat

team is een erkenning van het bijzondere karakter van de organisatie-ontwikkeling.

Het onderstreept dat organisatie-ontwikkeling niet iets is wat leidinggevenden ‘er maar

gewoon even bij moeten doen’. Overigens suggereert de term veranderorganisatie ten

onrechte dat procesaandacht in een structuur wordt gevangen. Het gaat er juist om dat

procesaandacht bij specifieke personen wordt belegd, voor een deel bij leidinggevenden en

voor een deel bij sleutelfiguren zonder leidinggevende positie (stafleden, medewerkers en

leden van de ondernemingsraad). Die personen kunnen worden aangesproken op hun taak

in het veranderingsproces die losstaat van hun formele positie in de organisatie.

Verder onderzoek
Een eerste thema voor verder onderzoek is de mate waarin organisatieprocessen een belemmering

kunnen vormen voor verandering dan wel hoe deze processen kunnen bijdragen aan het succes

van een verandering. Binnen organisaties zijn primaire, ondersteunde en bestuurlijke processen

te onderscheiden (cf. Mintzberg, 1979). Verbetering van organisatieprocessen is vaak een

aangrijpingspunt voor verandering. Ingrijpende veranderingen in organisaties hebben

consequenties voor deze organisatieprocessen. Een andere structurering van het werk of

verbetering van onderlinge samenwerking betekent veelal dat er wijzigingen optreden in 

de kernprocessen van een organisatie en de ondersteuning daarvan. Veranderingen in de

organisatiestructuur en strategische wijzigingen vragen om veranderingen van bestuurlijke

processen. In het onderzoek wordt met name tijdens de oriëntatie op de organisatie en de

veranderingen aandacht besteed aan organisatieprocessen. In het begin van de casebeschrijvingen

worden het kernproces, de ondersteunende processen en het bestuurlijke proces geschetst 

en in verband gebracht met de veranderingen. Bij het systematisch in kaart brengen van

belemmeringen en succesfactoren voor verandering wordt geen gerichte aandacht besteed

aan organisatieprocessen. Om deze beperking in het onderzoek aan te vullen is het nodig om

in de literatuur na te gaan op welke wijze organisatieprocessen in verband worden gebracht

met het meer of minder moeizame verloop van veranderingsprocessen. Deze inzichten zijn

bruikbaar voor aanvulling van de vragenlijst (zie § 12.6). In volgend onderzoek ontstaat

daardoor een rijker beeld van de situatie in de organisatie.

De keuze voor een veranderaanpak is een tweede thema voor verder onderzoek. Uit de

cases blijkt dat het merendeel van de veranderingen ontwerpmatig wordt aangepakt. Tegelijk
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signaleer ik dat de verandervraagstukken die in de cases spelen zich lenen voor een ontwikkel-

aanpak. Ik vraag mij af in hoeverre de leden van de managementteams bewust kiezen voor een

ontwerpaanpak en op welke gronden dat gebeurt. Gesprekken met leden van de management-

teams in de cases – maar ook met managers en adviseurs die ik ontmoet buiten de context van

deze studie – suggereren dat de keuze voor een ontwerpaanpak onder meer wordt ingegeven

door bekendheid, behoefte aan controle en beheersing, snelheid en (vermeende) effectiviteit.

Tegelijk valt op dat bij leden van managementteams vaak beperkt bekend is dat alternatieve

aanpakken mogelijk zijn en wat deze inhouden. Dat suggereert dat er niet zozeer sprake is

van een bewuste keuze voor een veranderaanpak die past bij het vraagstuk waarvoor de

organisatie zich ziet gesteld, als wel van een vanzelfsprekende keuze voor de bekende weg.

Meer inzicht in de achtergrond van de ‘keuze’ voor een ontwerpaanpak kan helpen om in

gesprek te gaan over geschiktheid van die aanpak bij tweede-orde-veranderingen en over

alternatieven. Gezien de lage proceseffectiviteit van ontwerpbenaderingen is het van belang

om dergelijke gesprekken aan te gaan.

Een derde thema is het in kaart brengen van de veranderingsaanpak. In deze studie

karakteriseer ik de veranderaanpak die in de cases wordt gevolgd. Ik baseer mij daarvoor op

gegevens uit gesprekken met verschillende betrokkenen en op documenten over de veranderingen.

Een andere manier is om betrokkenen te vragen om zelf de aanpak van het veranderings-

proces in hun organisatie te karakteriseren. Dat kan bijvoorbeeld door het opnemen van 

stellingen in de vragenlijst die gaan over de aanpak van de veranderingen. Op die manier

ontstaat een beeld van de veranderaanpak dat is gebaseerd op de oordelen van betrokkenen.

Een interessante bijkomstigheid is dat dan de mogelijkheid ontstaat om te bekijken of groepen

verschillen in de wijze waarop zij de veranderaanpak karakteriseren. Vervolgens kunnen de

karakterisering en eventuele verschillen tijdens feedbackbijeenkomsten aan de orde komen.

Dat is een manier om zowel veranderaanpak als effecten bespreekbaar te maken. Bij de terug-

koppeling van uitkomsten kan dan meer gericht aandacht worden besteed aan de relatie tussen

aanpak 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-

aanpak (Werkman & Boonstra, 2001).

Een vierde thema is de relatie tussen proceseffectiviteit en uitkomsteffectiviteit.

Proceseffectiviteit is een centraal begrip in deze studie. Ik richt mij op het verloop van 

veranderingsprocessen en problemen die daarin optreden. De veronderstelling is dat een

moeizaam verlopend veranderingsproces de inhoudelijke uitkomsten van de verandering

nadelig beïnvloedt en in sommige gevallen zelfs leidt tot afbreken van het proces. Immers,

wanneer mensen bijvoorbeeld niet weten wat de bedoeling is van de veranderingen en hoe

deze kunnen worden gerealiseerd, valt niet te verwachten dat de gewenste verandering zal

optreden. In andere gevallen kunnen problemen tijdens het veranderingsproces tot flinke

vertraging leiden. Vertraging kan het aanzien van verandermanagers schaden en ervoor zorgen

dat mensen vertrouwen verliezen in de uitkomst. Ook gaat vertraging over het algemeen

gepaard met hogere kosten voor het proces, ontevreden klanten en andere ongewenste

neveneffecten. Niettemin is het van belang om de relatie tussen proceseffectiviteit en uitkomst-

effectiviteit nader te bepalen. Hoe sterker die relatie, hoe meer het van belang is om te zorgen

voor een goed verloop van veranderingsprocessen.
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aanpak en inrichting van survey-feedback-
processen
In deze paragraaf ga ik dieper in op de tweede algemene conclusie. Deze is dat survey-feedback

bijdraagt aan versterking van een veranderingsproces als aan drie condities wordt voldaan.

In figuur 12.1 werk ik de voorwaarden uit om feedback van de uitkomsten aan afdelingen of

teams te realiseren. Het eerste thema om nu bij stil te staan is (1) het principe en de werking

van de interventie. Vervolgens ga ik in op (2) de klassieke aanpak van de interventie waarin

leidinggevenden 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.

In de discussie van de aanpak en inrichting van de survey-feedbacks in de cases en de keuzes

die 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?

Elk dilemma presenteer ik als een ‘of-of ’ situatie. Soms geef ik ook de positie weer die ik

kies in die situatie. Tegelijk ben ik mij ervan bewust dat de uitweg uit een dilemma niet ‘of-of ’

hoeft te zijn. Soms is een ‘en-en’ uitweg mogelijk en worden daarmee de sterke elementen van

beide kanten van een dilemma gebundeld. Die uitweg zoek ik hier niet, omdat dan de tegen-

stelling tussen de keuzemogelijkheden minder scherp wordt.

Principe en werking van survey-feedback
Uiteindelijk zijn de survey-feedbacks in de cases erop gericht dat groepen en individuen in de

organisaties elkaar beter gaan begrijpen, beter gaan communiceren, meer zicht krijgen op de

veranderingen en meer gaan samenwerken aan de realisatie ervan. Survey-feedback is een middel

voor het ‘co-creëren van verandering’ (Wierdsma, 1999). Dat gebeurt met name door interactie

over 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

hoe over de organisatie en de veranderingen wordt gedacht en vormen het vertrekpunt voor interactie

tussen betrokkenen en leerprocessen in de organisatie. Ik realiseer mij inmiddels dat het van

belang is om in een vroeg stadium in de organisatie aan de orde te stellen dat survey-feedback in

principe een leermiddel is voor de hele organisatie en geen stuurmiddel voor leden van het mana-

gementteam of smeermiddel waarmee zij hun veranderingsprocessen beter kunnen laten lopen.

Om die reden probeer ik nu snel zicht te krijgen op de gebruikelijke gang van zaken of dominante

logica (cf. Bettis & Prahalad, 1995; Bouwen, 1995) in een organisatie. De vraag die ik mijzelf stel is of

bij 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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Het gaat hier om het eerste dilemma: moet wel of niet worden gestart met survey-feedback

in een organisatie waar ontwerpen van verandering centraal staat? Survey-feedback is immers

een ontwikkelinterventie. De cases laten zien dat het lastig is om de interventie in te zetten

in 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

dat opeenvolgende interventies een logisch geheel moeten vormen. Een ontwerpaanpak en sur-

vey-feedback sluiten niet goed bij elkaar aan of sluiten elkaar misschien zelfs principieel uit.

In ieder geval vormen beide geen logisch geheel. Tegelijk blijkt in de cases dat met survey-

feedback de dominante logica van sturen en beheersen ter discussie kan worden gesteld.

In een aantal cases vindt (mede) naar aanleiding van deze interventie een omslag plaats in de

aanpak van de veranderingen. De confrontatie met negatieve uitkomsten zorgt ervoor dat

sommige managementteamleden anders gaan kijken naar hun eigen handelen en naar de

aanpak van verandering. Voor hen levert het onderzoek ook in figuurlijke zin harde cijfers op.

Die harde cijfers zorgen vervolgens voor een zogenaamde zachtere aanpak. Survey-feedback

is in deze gevallen veelal de eerste keer dat systematisch aandacht wordt besteed aan reflectie

op de veranderaanpak en de stand van zaken in het veranderingsproces. De interventie maakt

dan zowel het belang van regisseren duidelijk als het nut en de betrekkelijke eenvoud van het

in gang zetten van een organisatiebreed gesprek over het verloop van het veranderingsproces.

Voor een onderzoeker die met survey-feedback werkt is een tweede principe van belang:

survey-feedback is een interventie en geen instrument voor dataverzameling, waarbij feedback

als ruilmiddel kan worden ingezet. Voor een organisatie is dit principe eveneens van belang,

want het onderstreept dat survey-feedback niet een eenvoudig meetinstrument is of een

‘thermometer’ die even in de organisatie kan worden gestoken. Gaandeweg deze studie 

ontwikkelt mijn rol zich van academisch onderzoeker naar praktijkonderzoeker en actie-

onderzoeker. Deze rollen hangen samen met mijn manier van kijken naar survey-feedback.

In de academische context ligt de nadruk vooral op de survey, in de praktijk context gaat het

meer om de feedback. Het effectief inzetten van survey-feedback vereist dat in een organisatie de

twee centrale principes worden besproken: survey-feedback is een leermiddel en een interventie.

Feedback levert leerinformatie (Ganzevoort, 1999, p. 31) en het is van belang dat alle betrokkenen

aan de slag gaan met die informatie. Door dat te expliciteren, verkleint de kans dat een 

survey-feedback op instrumentele wijze wordt ingezet en een beperkte werking heeft.

De werking van survey-feedback is eveneens gerelateerd aan de methodische bril waarmee

wordt gekeken. Het gaat hier om het tweede dilemma: moet survey-feedback worden gezien als

een methode of als een methodiek? Wanneer survey-feedback wordt opgevat als methode staan

gegevensverzameling en terugkoppeling van uitkomsten centraal. Vanuit een operationele

invalshoek richt de aandacht zich op het volgen van de stappen in het stappenplan. Na stap

vijf eindigt de interventie. Soms lukt het niet om alle stappen te zetten en wordt de survey-

feedback voortijdig beëindigt. Survey-feedback kan ook worden opgevat als methodiek.

Dan staat gegevensverzameling en terugkoppeling eveneens centraal, maar tegelijk is er ook

aandacht voor ondersteunende interventies. In een meer strategisch perspectief spelen de

principes en het doel van de survey-feedback de voornaamste rol. Bij elke stap wordt gelet op

de voorwaarden voor realisatie (zie figuur 12.1) en gekeken of aanvullende activiteiten nodig

zijn om aan deze voorwaarden wordt voldaan. Deze activiteiten richten zich met name op
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personen en groepen. Zo bezien gaat het bij survey-feedback als methodiek om het combineren

van de interventie met andere interventies, wat bijdraagt aan de effectiviteit ervan. Tegelijk

betekenen dergelijke combinaties dat de complexiteit van het werken met survey-feedback

toeneemt en meer eisen stelt aan onderzoekers en adviseurs die ermee aan de slag gaan.

Voorbij de klassieke aanpak van survey-feedback
In de klassieke aanpak van survey-feedback spelen leidinggevenden een centrale rol.

De gesprekken over uitgangspunten en aanpak van de interventie vinden plaats met het

managementteam en de leidinggevenden. Na de afname worden uitkomsten eerst met deze

groepen besproken. Vervolgens bespreken leidinggevenden de uitkomsten in hun afdelingen

of teams. Het voordeel van deze aanpak ligt in het verlengde van het in paragraaf 12.5

besproken voordeel van sturing via de lijnorganisatie. Dat geldt ook voor het nadeel.

De centrale rol van leidinggevenden in de survey-feedback heeft als voordeel dat aansluiting

wordt gezocht bij de bestaande wijze van sturing. De gedachte is dat het oplossen van problemen

wordt bevorderd door de groep die verantwoordelijk is voor het functioneren van de organisatie

en voor de invoering van veranderingen zelf het voortouw te laten nemen in de interventie

waarmee knelpunten en problemen worden gesignaleerd. Het managementteam en leiding-

gevenden bespreken de hoofdlijnen en algemene vraagstukken met elkaar, leidinggevenden

gaan onderling aan de slag en elke leidinggevende bekijkt met zijn eigen afdeling of team wat

daar nodig is. Daarvoor is het van belang dat leidinggevenden op de hoogte zijn van knel-

punten en problemen en samen met medewerkers de uitkomsten van de survey kunnen

interpreteren. Begeleiding van leidinggevenden in die rol is mogelijk. Een belangrijk nadeel

is dat ook survey-feedback concurreert met de dagelijkse gang van zaken in een organisatie.

Leidinggevenden verantwoordelijk maken voor een survey-feedback leidt tot de paradoxale

situatie dat het eigenaarschap van de interventie wordt gelegd bij personen met een sleutel-

positie die het vaak te druk hebben om met die interventie bezig te zijn (of om met de invoering

van de veranderingen bezig te zijn).

Niettemin is een sterk punt van de klassieke aanpak dat leidinggevenden extra aandacht

krijgen in het feedbackproces. De terugkoppeling van de uitkomsten begint bij deze groep en

terugkoppeling naar afdelingen wordt apart met hen voorbereid. Mij valt op dat het terug-

koppelen en interpreteren van de vaak negatieve resultaten flinke indruk maakt op management-

teams en leidinggevenden. Door dat apart met deze groepen te doen is er sprake van een

rustige en veilige situatie. Het helpt om de uitkomsten in hun context te plaatsen, een vergelijking

met andere organisaties te maken en te benoemen dat het krachtig is om eigen zwaktes te

willen zien. Scherpe kritiek op de aanpak van veranderingen direct terugkoppelen waar

medewerkers bij aanwezig leidt tot een andere dynamiek. Nu krijgen managementteams en

leidinggevenden, gescheiden dan wel gezamenlijk, eerst de gelegenheid de uitkomsten op zich

in 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

over een manier om dingen beter te doen. Het in fasen terugkoppelen van de uitkomsten

zorgt ervoor dat leidinggevenden makkelijker een open discussie aangaan met medewerkers

over de aanpak van de veranderingen, knelpunten en oplossingen. Ook kan worden bekeken

op welke onderdelen leidinggevenden begeleiding wensen.
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Hoewel de nadruk in deze studie ligt op de klassieke aanpak van survey-feedback, is het

naar mijn idee eveneens relevant om na te gaan wanneer de interventie zonder centrale rol

van leidinggevenden kan plaatsvinden. Achtergrond hiervan is dat ik gaandeweg deze studie

steeds meer oog krijg voor het ontwikkelingsgerichte karakter van survey-feedback en daarom

wil 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

in de aanpak van de interventie in plaats van daar in de laatste stap mee te starten. Dat heeft

consequenties voor het stappenplan en voor de begeleiding van de survey-feedback. Een voordeel

van het opzetten van survey-feedback als een gezamenlijk project van mensen in een organisatie

is dat leidinggevenden het eigenaarschap van interventie niet hoeven over te dragen tijdens

de laatste stap. Ik stel mij voor dat de effectiviteit van survey-feedback toeneemt wanneer het

een gezamenlijk project is van de hele organisatie, net zoals een ontwikkelaanpak effectiever

is door het gezamenlijk werken aan verandering. De begeleiding van de interventie richt zich

vanaf het begin meer op de organisatie als geheel. Er blijft aandacht voor de begeleiding van

leidinggevenden, maar het accent daarin verschuift. In plaats van aansluiting te zoeken bij de

sturende rol van leidinggevenden in de organisatie, wordt nagegaan hoe deze speciale groep

een procesrol kan vervullen tijdens de survey-feedback.

Wanneer de klassieke aanpak niet als uitgangspunt wordt genomen, presenteert zich 

het derde dilemma: spelen leidinggevenden wel of niet een centrale rol in de survey-feedback? 

De keuze voor een centrale rol lijkt voor de hand liggend wanneer er sprake is van een dominante

logica van sturen en beheersen. Gesteld dat in die situatie wordt gestart met survey-feedback

(keuze 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,

maakt het onwaarschijnlijk dat de inventie doorgang vindt. Blijkt in de beginsituatie dat 

veranderen meer wordt gezien als een gezamenlijk leerproces, dan is het mogelijk om de aanpak

van de survey-feedback daarbij te laten aansluiten. In de interventie spelen leidinggevenden dan

als groep geen centrale rol. Echter, het benoemen van eigenaarschap van de survey-feedback

blijft van belang. Ik kom hier op terug bij het bespreken van de positionering van de interventie.

Een belangrijke tekortkoming van de klassieke aanpak van survey-feedback is dat onvoldoende

aandacht wordt besteed aan vervolgacties na de terugkoppeling. In de laatste stap worden de

uitkomsten besproken met medewerkers en plannen gemaakt voor verbetering. Daarna eindigt

de survey-feedback. In feite gebeurt dan hetzelfde als in veel veranderingsprocessen. Leden

van het managementteam signaleren problemen in de organisatie of in de afstemming met

de omgeving. Vervolgens bedenken zij welke veranderingen nodig zijn. Meestal zijn dat

goede ideeën die veel mensen in de organisatie steunen. Echter, de complexiteit van realisatie

of 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,

inclusief 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.

Ook in het uitgebreide theoretische overzicht van klassieke en latere ontwerpprincipes

van survey-feedback dat Schuiling (2001) geeft, komt de realisatie van verbeterplannen niet

aan de orde. Schuiling beschrijft in zijn derde case een aanpak die volgt op de terugkoppeling

van 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

en (4) kiezen van oplossingen. Het lijkt mij essentieel om aan deze bruikbare uitwerking van

het 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

oplossingen nodig is om verbeterplannen concreet uit te werken. Dat geeft helderheid over wat

er precies moet gebeuren, wie dat gaat doen en wanneer. Bovendien kan dan bij een evaluatie

worden vastgesteld in hoeverre oplossingen werkelijk zijn gerealiseerd. In de vijfde case gaan het

managementteam en de leidinggevenden gericht aan de slag met het verbeteren van problemen

die tijdens de eerste survey-feedback zijn gesignaleerd. De feedback vormt aanleiding om

meer gezamenlijk te gaan werken aan ontwikkeling van de organisatie. Voorgestelde verbeter-

punten krijgen expliciet aandacht in de werkplannen. Voor de organisatie en voor afzonderlijke

teams is bepaald wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De jaarlijkse evaluatie geeft

zicht op realisatie van de stichtingsbrede en lokale plannen.

Voorbij de tegenstelling tussen expertrol en procesrol
De rol van een onderzoeker of adviseur in het begeleiden van survey-feedback is voor zover

bekend niet duidelijk uitgewerkt in de literatuur. De activiteiten die in het kader van survey-

feedback plaatsvinden zijn wel uitgewerkt en staan meestal geordend in stappen (zie § 4.9).

Ik begin in de eerste case met een op de theorie gebaseerd beeld van de inhoud van deze stappen.

In de loop van deze studie wordt steeds duidelijker hoe ik elke stap concreet kan invullen,

krijg ik zicht op alternatieven en op verschillende manieren om invulling te geven aan mijn

rol als survey-expert én begeleider van een feedbackproces. In de vierde stap van het 

aanvankelijke stappenplan staat de onderzoeker of adviseur vermeld als degene die leiding-

gevenden helpt met voorbereiden van feedbackbijeenkomst. Ontwerpcriteria voor feedback-

bijeenkomsten (zie § 2.10) zijn daarbij behulpzaam. Deze geven aan wat ik in de derde, vierde

en vijfde stap kan doen. Echter, wanneer het gaat om de vraag hoe ik die voorbereiding met

leidinggevenden doe of hoe leidinggevenden de terugkoppeling in hun afdelingen of teams

kunnen begeleiden, bieden dergelijke criteria beperkt houvast. Uiteindelijk lijkt het vooral

een kwestie van zelf doen. Eigen praktijkervaring in het werken met survey-feedback en

reflectie daarop, leren mij hoe te handelen en welke rol passend is.

Deze studie begin ik als expert in onderzoek die gebruik maakt van een methode om data

te verzamelen. In mijn universitaire opleiding werd veel aandacht besteed aan onderzoek

doen waardoor ik haast ‘van nature’ op deze manier start. Voorafgaand aan de eerste case heb ik

mij vooral geconcentreerd op het maken van de vragenlijst. Die is in pilotstudies getest, stellingen

zijn beter geformuleerd, schalen zijn gemaakt en de betrouwbaarheid ervan is berekend. Als

ik ermee aan de slag ga, richt mijn aandacht zich in sterke mate op het instrument. Ik heb

een instrumentele opvatting van survey-feedback, wat overigens aansluit bij de opvatting van

de directievoorzitter in de eerste case. Anders gezegd, een jaar na de start van mijn promotie-

onderzoek ga ik vooral te werk als survey-expert. Mijn rol in de case beperkt zich tot het 

uitvoeren van een onderzoek voor een opdrachtgever. Ik verwerk data en interpreteer wat 

de 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

inbreng hebben uitsluitend betrekking op het doen van vragenlijstonderzoek. Een belangrijk

nadeel 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.

Gaandeweg 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-

component als ‘bijkomstigheid’. Overigens is dat een niet te verwaarlozen bijkomstigheid.

Ik ben immers bezig met het verzamelen van gegevens voor mijn proefschrift, maar die

komen min of meer ‘vanzelf ’. In het interventieperspectief staat de begeleiding van een 

organisatie in een leerproces centraal. Het doel is te zorgen dat een organisatie zoveel mogelijk

gebruik kan maken van de feedback. Mede daarom is het van belang om het eigenaarschap

van de survey-feedback al in de eerste stap bij mensen in de organisatie te leggen. Ook de

aard van de feedback wijzigt. Ordening van de uitkomsten levert niet zozeer een model van

de werkelijkheid, als wel een model voor gesprekken over de werkelijkheid. In de feedback

verschuift het accent van de objectiviteit van de uitkomsten naar intersubjectieve betekenis-

geving (cf. Van der Vlist, 1998). De feedback is aanleiding voor groepen in de organisatie om

hun perspectief op de problemen, achtergronden en oplossingsrichtingen te bespreken.

Survey-feedback is dan een methodiek en dat betekent dat ik niet alleen kijk naar de stappen

in het stappenplan, maar ook naar processen binnen en tussen groepen. Ik richt mij op vragen

als ‘Hoe kunnen managementteam, leidinggevenden en medewerkers met elkaar aan de

slag?’, ‘Wat vinden leidinggevenden lastig aan de feedback?’ en ‘Hoe kan ik leidinggevenden

begeleiden in het bespreken van negatieve uitkomsten met hun medewerkers?’ Dat maakt de

terugkoppeling anders en vraagt aandacht voor aanvullende interventies gericht op bijvoorbeeld

open communicatie en groepsprocessen.

Op 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

goede uitwisseling van argumenten met burgers is volgens hem een belangrijke opdracht voor

de politiek en het bestuur. Wanneer met survey-feedback wordt gewerkt is begeleiding van de

interventie gericht op het uitwisselen van perspectieven van betrokkenen van belang voor de

legitimiteit van vervolgacties. Een gemeenschappelijke analyse van de problemen en knel-

punten in een veranderingsproces vormt de basis voor verbetering van de aanpak. Multi-

interpreteerbaarheid 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.

Kort samengevat begin ik deze studie met doen van survey-feedback en eindig ik met survey-

feedback. Het gaat dan om het vierde dilemma: ligt de nadruk op het doen van onderzoek of op

het 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

bij wie het eigenaarschap van het onderzoek of de interventie ligt. Wanneer ik als expert een

survey-feedback uitvoer, ben ik bezig met mijn onderzoek (dan wel dat van een opdrachtgever).

Vanuit een procesrol een survey-feedback begeleiden betekent dat ik mensen in een organisatie

ondersteun in het uitvoeren van hun onderzoek. Daarbij gebruik ik ook mijn expertise in het

doen van vragenlijstonderzoek, maar op een andere manier.
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Tabel 12.1  Verschillend gebruik van expertise bij het begeleiden van survey-feedback

In tabel 12.1 schets ik per stap in de survey-feedback de invulling van beide rollen.

De derde kolom laat zien dat wanneer de nadruk wordt gelegd op het begeleiden van de feedback,

inhoudelijke expertise wordt ingezet ten behoeve van het leerproces in een organisatie. Naar

mijn idee vraagt het effectief begeleiden van survey-feedback in een veranderingsproces om

een procesrol waarin op specifieke wijze gebruik wordt gemaakt van expertise op het gebied

van werken met surveys. Deze invulling van de procesrol is geen ‘en-en’ uitweg uit het dilemma,

want gaat om wezenlijk ander gebruik van expertise. Tegelijk is de klassieke ‘of-of ’ tegenstelling

tussen expertrol en procesrol, zoals die onder meer door Van de Bunt (1978) en Kast en

Rozenzweig (1985) wordt beschreven, hier evenmin een uitweg. In deze opvatting houdt het

vervullen van een procesrol in dat een onderzoeker of adviseur zijn eigen kennis beperkt inzet

voor een organisatie. Een onderzoeker of adviseur die als expert opereert, maakt daarentegen

weinig gebruik van kennis die in de organisatie aanwezig is (zie ook figuur 2.5). Deze tegen-

stelling leidt de aandacht af van het inzicht dat inhoudelijke expertise op verschillende

manieren kan worden gebruikt (Boonstra, 2000, p. 29).

Positionering van survey-feedback
Het eerste dilemma rond wel of niet starten met survey-feedback in een ontwerpcontext

heeft te maken met positionering van de interventie. In feite gaat het om de vraag of het

achterliggende leerprincipe wordt geëxpliciteerd. Op basis van ervaringen in de cases concludeer

ik dat het van belang is om in de eerste stap van een survey-feedback de uitgangspunten van

de interventie te bespreken. Dat betekent dat ik een duidelijke keuze maak in het vijfde
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Stap inde survey-feedback Expert in onderzoek Inzetten van expertise in een procesrol

1 Afstemmen over doel en aanpak Ik bepaal doel van onderzoek, werk aanpak uit Ik begeleid een organisatie in het zoveel mogelijk zelf 
en doe de uitvoering voor een opdrachtgever uitvoeren van een onderzoek

Survey-expertise inzetten bij bespreken mogelijkheden en 
beperkingen van werken met een vragenlijst

2 Invullen survey Ik pas algemene richtlijnen toe voor Ik begeleid leidinggevenden in het overdragen van het belang
realisatie van een hoge respons van de survey en het enthousiasmeren van medewerkers

Survey-expertise inzetten om te toetsen of met procedure 
hoge respons wordt behaald

3 Uitkomsten bespreken Mijn beeld van betekenis uitkomsten Managementteam en leidinggevenden uitnodigen zelf 
overdragen op managementteam en betekenis te geven aan uitkomsten
leidinggevenden Survey-expertise inzetten als ‘second opinion’ over betekenis 

van uitkomsten (bevestiging van interpretaties, dan wel 
alternatieve perspectieven)

4 Terugkoppeling naar Mijn beeld van relevante thema’s en een goede Leidinggevenden begeleiden in het bedenken van relevante 
afdelingen voorbereiden invulling van de feedbackbijeenkomst thema’s en een zinvolle manier van terugkoppelen

overdragen Survey-expertise inzetten als toetssteen voor ideeën en voor 
doen van suggesties

5 Leidinggevenden bespreken Ik ben beschikbaar voor toelichting op Ik ben beschikbaar voor vragen over feedbackbijeenkomsten, 
uitkomsten in afdelingen inhoudelijke en technische vragen samenwerking en groepsprocessen

Survey-expertise beschikbaar voor inhoudelijke en technische 
vragen



dilemma: wordt survey-feedback gepositioneerd als stuurmiddel of als leermiddel? Ik maak deze

keuze om twee redenen. Ten eerste wil ik voorkomen dat een survey-feedback eindigt bij

terugkoppeling 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

(simpel gezegd: meer van hetzelfde). Tegelijk blijkt dat starten met survey-feedback als stuur-

middel kan leiden tot een omslag vanwege stevige kritiek op een sterk sturende aanpak. Dat

ik die mogelijkheid nu uitsluit heeft te maken met de tweede reden voor mijn keuze. Ik vind

het 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

bewustzijn van de impact die een interventie heeft op organisaties. Reflectie op de aanpak

van survey-feedback en aandacht voor leerervaringen gebruik ik nu om op verantwoorde

wijze met de interventie om te gaan en een organisatie het potentieel ervan te laten benutten.

Daarvoor zet ik zowel mijn onderzoeksexpertise, als de verworven procesexpertise in.

Overigens 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

plaatsvinden waarin de wijze van sturing en de principes van survey-feedback met elkaar

worden vergeleken. Survey-feedback kan vervolgens worden gepositioneerd als een kennis-

making met een meer gezamenlijke wijze van sturing.

Voor positionering van survey-feedback binnen een organisatie is eveneens relevant welke

personen zich ermee verbinden. In de huidige aanpak richt ik mij op de leden van het management-

team en de leidinggevenden. Ik zie hen vooral als twee groepen. In de cases zien mensen de

directeur als de initiatiefnemer van de survey-feedback. Hij kondigt de survey-feedback

aan in een brief. De leidinggevenden lichten het initiatief toe in hun afdelingen en teams.

Deze werkwijze kan de indruk wekken dat medewerkers vooral informatie leveren aan het

managementteam en de leidinggevenden, zeker als dat in de bestaande situatie gebruikelijk

is en er nog geen helder perspectief bestaat op de terugkoppeling. Wanneer survey-feedback

wordt ingezet als leermiddel voor de hele organisatie, kan een alternatief zijn om net als in

de eerder besproken ‘veranderorganisatie’ de verantwoordelijkheid voor de survey-feedback

bij 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

benadrukt dat de interventie wordt gepositioneerd als gezamenlijk leermiddel.

De waarde die een organisatie hecht aan survey-feedback wordt in belangrijke mate zichtbaar

door het beschikbaar stellen van tijd en middelen. Een uitkomst van deze studie is dat het

lastig 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-

feedback toeneemt wanneer er meer in wordt geïnvesteerd. Uiteraard is dat een gemeenplaats.

Ik noem deze toch, omdat ik een verband zie met een aantal eerder besproken dilemma’s.

In een ontwerpcontext wordt survey-feedback ingezet als stuurmiddel. Een expert past de

onderzoeksmethode toe en verzamelt informatie voor een opdrachtgever. Dat vereist een

beperkte investering (vragenlijst invullen en uitkomsten uidraaien) die een beperkt rendement

levert. In een ontwikkelcontext wordt survey-feedback ingezet als leermiddel. Een proces-
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begeleider 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

rendement levert. Het beschikbaar stellen van tijd en middelen draagt bij aan de positionering

van survey-feedback. Mensen zien dat het om een belangrijke investering gaat wanneer een

survey-feedbackteam wordt gevormd, aparte bijeenkomsten worden georganiseerd voor het

invullen van de vragenlijst, speciale afdelingsvergaderingen worden belegd over de uitkomsten

en van te voren wordt besproken welke acties volgen na terugkoppeling van de uitkomsten.

Daarmee wordt duidelijk dat niet zomaar een (zoveelste) enquête wordt gehouden, maar dat

de survey-feedback een bijzondere status heeft.

Ter afsluiting van dit deel over positionering presenteer ik het zesde dilemma: wordt survey-

feedback als op zichzelf staande interventie ingezet of vindt inbedding plaats in het lopende 

veranderingsproces? In de eerste vier cases is survey-feedback een eenmalige gebeurtenis met

relatief weinig aansluiting bij andere activiteiten die in het kader van de veranderingen spelen.

De 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.

Na presentatie van de uitkomsten en de rapportage bepalen de organisaties zelf of er naar

aanleiding van de feedback nog meer gebeurt. In de vijfde en zesde case vindt inbedding

plaats 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-

heden 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.

Tevens 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 

diagnose en na negen maanden wordt met survey-feedback de stand van zaken in het 

ontwikkelingsproces in kaart gebracht. De bespreking van de uitkomsten wordt gekoppeld

aan het maken van afdelingsplannen. Dergelijke vormen van inbedding zorgen voor werkelijke

realisatie van verbeteringen. Tijdens de gesprekken over de casebeschrijvingen blijkt dat in

een aantal cases na afronding van de samenwerking de uitkomsten van de survey-feedback

worden gekoppeld aan andere activiteiten. Ook dan ontstaat beweging en vindt verbetering

plaats.

Een keuze in het zesde dilemma is nu makkelijk te maken. Zorgen voor koppeling van survey-

feedback aan andere activiteiten draagt bij aan de effectiviteit van de interventie. De voorbeelden

uit de cases laten zien dat het zinvol is om aansluiting te zoeken bij nieuwe of bestaande 

activiteiten die gericht zijn op de realisatie van verbeteringen. In feite wordt op die manier de

survey-feedback gekoppeld aan vervolgactiviteiten. Hiervoor bespreek ik het belang daarvan.

In termen van Beer (1980) wordt dan maximaal resultaat behaald. Immers, de latere interventies

versterken het effect van eerdere. Ook Nadler (1977, p. 171) stelt dat het effect van survey-

feedback toeneemt in combinatie met andere interventies. De kunst is om in praktijksituaties

interventies zodanig te kiezen en vorm te geven dat koppeling tot stand komt en mensen in

organisaties van en met elkaar leren hoe zij veranderingen kunnen realiseren.
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Verder onderzoek
De zes dilemma’s vormen een eerste thema voor verder onderzoek. De dilemma’s verwijzen

naar een aantal spanningen en vraagstukken rond het inzetten van survey-feedback als interventie.

Gaandeweg de studie kristalliseren deze dilemma’s uit door reflectie op de werkwijze en op

mijn eigen rol. Niettemin is nadere uitwerking van onder meer de condities voor het wel of

niet starten met survey-feedback relevant om op weloverwogen wijze met de interventie om

te gaan. Een vraag die zich daarbij voordoet is wat de implicaties zijn van meegaan met een

dominante ontwerplogica voor de positie van de onderzoeker en de mogelijkheden om met de

interventie bij te dragen aan versterking van het veranderingsproces. Mogelijk is het juist nodig

om een keuze te maken in elk van de dilemma’s en daarmee te komen tot een aangescherpte

visie op de startcondities voor het effectief gebruik van survey-feedback.

Een tweede thema voor verder onderzoek naar survey-feedback is de vormgeving van vervolg-

acties. In de literatuur is daar weinig aandacht voor. Het lijkt zinvol om een aanpak te 

ontwikkelen voor activiteiten na de survey-feedback. Daarmee wordt de aandacht gevestigd

op het belang van realisatie van gemaakte verbeterplannen. De vijfde en zesde case laten zien

dat er flinke vooruitgang kan worden geboekt wanneer mensen echt aan de slag gaan met de

uitkomsten.

Verdere uitwerking van de procesrol is een derde thema. Voor goede begeleiding van survey-

feedback is het van belang om te bepalen hoe procesbegeleiding plaatsvindt in elk van de 

verschillende stappen van het feedbackproces en de te ontwikkelen vervolgstappen. Mijn

indruk is dat ervan wordt uitgegaan dat algemene vaardigheden van een adviseur volstaan

voor het uitvoeren van een survey-feedback. De Caluwé (2001) signaleert dat de ambiguïteit

rond het adviesvak toeneemt (cf. De Caluwé & Witteveen, 2000). Mede daarom acht hij

onderzoek nodig naar interventies en hun effectiviteit. Survey-feedback is een veelgebruikte

interventie 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

begeleiding van de interventie zijn nog onvoldoende bekend.

Verdere ontwikkeling van de vragenlijst is een vierde thema. Wanneer de nadruk verschuift

van survey naar feedback bestaat de kans dat aandacht voor het instrument verslapt. De 

ontwikkeling van de vragenlijst is voorafgaand aan de cases aan de orde gekomen. Tijdens de

casestudies ligt de nadruk op het gebruik ervan. Niettemin is het nodig om na het gebruik

van 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.

Bevindingen in de cases duiden erop dat de vragenlijst een valide instrument is om in kaart

te brengen wat goed en minder goed gaat in veranderingsprocessen. De beoordeling van de

stellingen en de antwoorden op de open vragen in de vragenlijst sluiten over het algemeen

op 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

problemen worden herkend. Gezien de centrale rol van de uitkomsten van de survey in de

besprekingen in de organisatie, blijft het van belang om aandacht te houden voor de kwaliteit

van de vragenlijst en te zorgen dat geen belangrijke knelpunten en problemen over het hoofd

worden gezien. Een eerste relevante aanvulling is om in de vragenlijst een deel over organisatie-

processen op te nemen (zie § 12.5). Door stellingen toe te voegen, kan worden nagegaan in
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welke mate kernprocessen, ondersteunende processen en bestuurlijke processen belemmerend

werken of bijdragen aan het succes van de verandering. Een tweede relevante aanvulling is

om gericht aandacht te besteden aan wat goed gaat in het veranderingsproces, bijvoorbeeld

door daar een open vraag over op te nemen in de vragenlijst.

effectief veranderen in organisaties met 
survey-feedback
Ter afsluiting van deze studie sta ik stil bij de kracht van survey-feedback als interventie en

leermiddel 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

om terugkoppeling van de uitkomsten naar afdelingen of teams te realiseren. De nadruk ligt

op het werken met survey-feedback in de praktijk. Vergelijking van de cases en het trekken

van conclusies gebaseerd op reflectie op de aanpak van de survey-feedback en op opgedane

leerervaringen spelen zich af op tactisch niveau. Ik bespreek condities voor het gebruik van

survey-feedback en voorwaarden voor realisatie van terugkoppeling, ofwel criteria om de

interventie op zinvolle wijze in te zetten.

Nu rest de strategische vraag: waartoe dient het inzetten van survey-feedback of wat levert

de interventie op in tweede-orde-veranderingen? Het antwoord op deze vraag komt al naar

voren in de discussie van het gebruik van survey-feedback (zie § 12.6). In feite gaat het om

de effectiviteitsvraag. Een manier van kijken naar het effect van survey-feedback is stil te

staan bij de werking van de interventie. Survey-feedback inzetten als leermiddel betekent dat

op de volgende manier beweging wordt gecreëerd: (1) met alle betrokkenen systematisch kijken

naar de organisatie en de aanpak van het veranderingsproces, (2) gerichte gesprekken voeren

over de vraag wat er goed gaat en wat minder goed, waarbij uitwisseling van verschillende

perspectieven en interactie tussen betrokken groepen een centrale rol spelen, (3) waardoor

mensen zich een gezamenlijk beeld vormen van knelpunten en oplossingsrichtingen en 

(4) het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers de commitment uitspreken om

tot actie over te gaan. Het is essentieel om vervolgens te zorgen dat voorgenomen verbeteracties

ook werkelijk worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij andere activiteiten

die in het kader van de verandering plaatsvinden. Beslissen om met survey-feedback aan de slag

te gaan betekent dat een organisatie de strategische keuze maakt om aan de slag te gaan met

wat In ’t Veld (1997, p. 73) noemt: de verbinding tussen veranderen, leren en sturen. Tweede-

orde-verandering vraagt om gezamenlijk veranderen, gezamenlijk leren en gezamenlijk sturen.

Een andere invalshoek is om het effect van survey-feedback in de cases te bepalen aan de

hand 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

om te schetsen in hoeverre de survey-feedback effectief is geweest in de cases. Daarbij laat ik

mij vooral inspireren door de gesprekken met leden van de managementteams en de terug-

blik op de survey-feedback geruime tijd na de interventie.
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In elke case is het managementteam tevreden met de survey-feedback: in de eerste cases

vanwege de sturingsinformatie, in de laatste cases vanwege de bijdrage aan het leerproces in

de organisatie. In die cases zijn ook leidinggevenden tevreden. De survey-feedback vormt

voor hen een middel om met medewerkers een gesprek aan te gaan over de veranderingen en

te kijken wat beter kan. Ook van medewerkers krijg ik dan positieve reacties op de survey-

feedback.

In alle cases worden de uitkomsten van de survey gebruikt. In de eerste cases maken vooral

het managementteam en de leidinggevenden gebruik van de uitkomsten en bepalen zij wat

ermee gebeurt. In de latere cases vindt feedback aan de hele organisatie plaats en gaan alle teams

met de uitkomsten aan de slag. Dan worden de uitkomsten gebruikt om (meer) gezamenlijk

te werken aan verbetering en realisatie van veranderingen. De impact die de interventie heeft

op de organisatie hangt hiermee samen. In de eerdere cases is deze impact beperkt en gaat

het management gerichter sturen. In de latere cases levert de survey-feedback een substantiële

bijdrage en leert de hele organisatie.

De belangrijkste kosten zijn de tijd die betrokkenen besteden aan de survey-feedback

(invullen vragenlijst, feedbackbijeenkomsten) en de middelen die worden ingezet om de

interventie te ondersteunen (begeleiding, vervolgacties). De belangrijkste baten zijn de vier

punten die hiervoor zijn besproken bij het strategisch inzetten van de interventie. Bij de

afweging van kosten en baten lijkt een eenvoudig economisch principe op te gaan: meer

investeren in survey-feedback heeft meer effect in termen van leren en verbeteren. Een financiële

kosten-batenanalyse maken is lastig, met name omdat de baten zich niet makkelijk in geld

laten vertalen.

Phillips (2000, p. 220) onderscheidt meer dan twintig algemene indicatoren voor de effectiviteit

van interventies. Het gaat dan onder meer om arbeidstevredenheid, ziekteverzuim, samen-

werking en klachten van klanten. Het voert te ver deze hier te bespreken. Wel constateer ik

tijdens de gesprekken met leden van de managementteams dat geruime tijd na de survey-feedback

veel is veranderd in de organisaties. De interventie wordt genoemd als een van de bijdragen

aan deze veranderingen.

Ten slotte gaat het bij het zesde effectiviteitscriterium om de mate waarin is geleerd van

de survey-feedback. In de gesprekken over de casebeschrijvingen komen zowel persoonlijke

leerervaringen aan bod, als leerervaringen van de organisatie. De persoonlijke leerervaringen

van 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

een aantal is de interventie een kennismaking met een alternatief voor ontwerpmatig denken

en 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.

Dan wordt de interventie ingezet om gezamenlijk te kijken naar de stand van zaken, daarover

met elkaar in gesprek te gaan, te bedenken wat er beter kan en daar vervolgens ook invulling

aan te geven. Survey-feedback is dan een middel om samen te leren veranderen en samen te

sturen.
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samenvatting

Sterke staaltjes van samenwerking. Survey-feedback voor het aanpakken van belemmeringen bij

organisatieverandering behelst een studie naar ingrijpende veranderingen in middelgrote

organisaties. Veranderingsprocessen verlopen vaak moeizaam en leiden tot andere resultaten

dan vooraf gepland. Regelmatig starten nieuwe veranderingen voordat eerdere goed zijn

afgerond. In de studie is nagegaan waarom veranderen lastig is en wat beter kan. Tevens is

een methodiek ontwikkeld om in te zetten voor versterking van veranderingsprocessen.

Doelstellingen
In de studie zijn vijf doelstellingen nagestreefd:

1 Kennis over problemen bij verandering samenbrengen tot een coherent beeld van 

belemmeringen in veranderingsprocessen.

2 Perspectieven in kaart brengen van verschillende betrokkenen ten aanzien van hun 

organisatie en de veranderingen.

3 Inzicht verkrijgen in de relatie tussen de aanpak en de effectiviteit van veranderingsprocessen.

4 Een bijdrage leveren aan het effectief inrichten van veranderingsprocessen.

5 Een methode ontwikkelen om betrokkenen hun veranderingsproces in kaart te laten

brengen en te laten bespreken zodat de effectiviteit van het proces verbetert.

Onderzoeksvragen
Vier vragen staan centraal in het onderzoek:

1 Welke belemmeringen doen zich voor in ingrijpende veranderingsprocessen en op welke 

wijze zijn deze onderling gerelateerd?

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de vraag in hoeverre leidinggevenden een 

belemmering vormen voor verandering.

2 Welke verschillen bestaan in de perspectieven van betrokkenen op hun organisatie en het

veranderingsproces, en wat zijn mogelijkheden om deze perspectieven samen te brengen?

Bijzondere aandacht gaat uit naar de vraag of overeenkomst in perspectief samengaat met

meer steun voor de veranderingen.

3 Hoe is de aanpak van een veranderingsproces gerelateerd aan de effectiviteit van dat proces?

Bijzondere aandacht gaat uit naar de vraag of de beoordeling van het handelen van 

verandermanagers samenhangt met het verloop van het veranderingsproces dat zij sturen

en begeleiden.

4 Onder welke voorwaarden draagt survey-feedback bij aan versterking van een 

veranderingsproces?

Bijzondere aandacht gaat uit naar mogelijkheden om uitwisseling van perspectieven 

tussen betrokkenen tot stand te brengen.
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Onderzoeksmethode
Het onderzoek bestaat uit een breed opgezet literatuuronderzoek en een zestal uitvoerige

casestudies. Het literatuuronderzoek richt zich op organisaties in verandering, op interventies

en op belemmeringen en succesfactoren bij verandering. Bij het onderzoeken van de zes

organisaties in verandering zijn middels kwalitatieve en kwantitatieve methoden gegevens

verzameld. In gesprekken en met vragenlijsten is nagegaan hoe de organisaties functioneren

en ontstaat inzicht in het verloop van de veranderingsprocessen. De uitkomsten van het

onderzoek zijn teruggekoppeld aan betrokkenen.

De onderzoeksprojecten bij de zes organisaties verlopen op vergelijkbare wijze.

Samenwerking in een onderzoek start met gesprekken en een oriëntatie op de organisatie en het

veranderingsproces. Belemmeringen bij verandering zijn in kaart gebracht met de vragenlijst

‘Veranderen in organisaties’ die in het kader van deze studie is ontwikkeld. De vragenlijst is

voorgelegd aan iedereen in de organisatie. Betrokkenen beoordelen 79 stellingen over zes

aspecten van hun organisatie en over tien aspecten van het veranderings-proces. Negatieve

beoordelingen zijn opgevat als belemmeringen, positieve als succes-factoren voor verandering.

Na analyse van de algemene resultaten volgt uitsplitsing van perspectieven van betrokkenen.

In de meeste cases is een vergelijking gemaakt van de oordelen van topmanagers, leidinggevenden

en medewerkers. Bij de terugkoppeling van de uitkomsten is nagegaan welke mogelijkheden er

zijn om deze groepen met elkaar in gesprek te brengen. De aanpak van het veranderingsproces

is gekarakteriseerd aan de hand van elf kenmerken die aangeven in welke mate er sprake is

van een ontwerpbenadering of een ontwikkelbenadering. De proceseffectiviteit is bepaald

door na te gaan in welke mate de tien aspecten die betrekking hebben op de aanpak en

inrichting van het veranderingsproces een belemmering vormen.

De aanpak van de survey-feedback in de eerste case bestaat uit vijf stappen:

1 De top van de organisatie wordt betrokken in de planning van de interventie.

2 Gegevensverzameling vindt plaats bij alle leden van de organisatie.

3 Resultaten van de survey worden teruggekoppeld naar de top van de organisatie en dan

via de leidinggevenden naar de teams.

4 De onderzoeker helpt leidinggevenden met het voorbereiden van de bespreking in hun

teams en is eventueel aanwezig tijdens de bespreking.

5 Leidinggevenden bespreken de uitkomsten in hun teams en maken plannen voor verbetering.

Dit stappenplan is gaandeweg de studie verder uitgewerkt en aangepast. Reflectie op de

aanpak en effecten van de survey-feedback speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de

methodiek. Specifieke aandacht gaat uit naar de rol en positie van de onderzoeker-adviseur

in de veranderende organisaties.

Theoretisch vertrekpunt

Organiseren

Deze studie combineert organisatiekundige en veranderkundige inzichten. Vanuit een open

systeemvisie wordt gekeken naar de relatie tussen een organisatie en haar omgeving.

Aansluiting tussen de interne organisatie en eisen van de omgeving is van belang voor effectief

446



functioneren. Binnen een organisatie worden componenten of aspecten onder-scheiden als

organisatiedoel, strategie, structuur, cultuur, technologie en mensen. Daarnaast wordt een

organisatie opgevat als politiek systeem waarin verschillende groepen en individuen eigen

belangen nastreven. Het combineren van de open systeemvisie en de visie op organisaties als

politieke systemen leidt tot aandacht voor het functioneren van een organisatie in haar

omgeving, de aspectsystemen, het gedrag van groepen en onderlinge verhoudingen binnen

organisaties.

Veranderen

De aanleiding voor ingrijpende veranderingen is meestal gelegen in spanningen tussen

omgevingseisen en de bestaande wijze van organiseren. Veranderingsprocessen worden op

verschillende manieren ingericht. Twee contrasterende benaderingen zijn de ontwerp-benadering

en de ontwikkelbenadering. Enkele kenmerken van de ontwerpbenadering zijn dat het top-

management een sterk sturende rol vervult en dat volgens een standaard werkwijze naar een

vastgesteld einddoel wordt gewerkt. In de ontwikkelbenadering geven top-management, leiding-

gevenden en medewerkers samen invulling aan het veranderingsproces, is de werkwijze

afhankelijk van het verloop van dat proces en is het einddoel minder vastomlijnd.

Ingrijpende veranderingen worden bewust ingezet en zijn doelgericht. In geplande veranderingen

zijn vijf fasen te onderscheiden: oriëntering, diagnose, doelbepaling, invoering, evaluatie.

Change agents of verandermanagers zijn de personen die verandering in een organisatie sturen

en begeleiden. Sturen van verandering heeft betrekking op het stellen van kaders en het zorgen

voor concretisering van veranderingen. Begeleiden of regisseren van verandering heeft

betrekking op het nagaan hoe processen verlopen en of ingrepen nodig zijn.

Interveniëren

Interventies zijn ingrepen die als doel hebben het functioneren van een organisatie te verbeteren.

Er bestaan vele interventies. Interveniëren is een complexe aangelegenheid en vereist onder

meer het maken van een afgewogen keuze voor een bepaalde interventie, het structureren

van activiteiten en het bepalen van de volgorde waarin interventies elkaar opvolgen. Werken

met vragenlijsten is een bekende interventie. Survey-feedback is een specifieke manier van

werken met vragenlijsten. Bij deze interventie gaat het om een combinatie van gegevens-

verzameling (survey) en terugkoppeling van de resultaten naar betrokkenen in de organisatie

(feedback). Doel van de feedback is dat betrokkenen zelf actie ondernemen en gesignaleerde

problemen gezamenlijk aanpakken.

Belemmeringen en succesfactoren bij verandering
Middels literatuuronderzoek vindt een uitgebreide inventarisatie plaats van belemmeringen

en succesfactoren bij verandering. Belemmeringen en succesfactoren zijn in deze studie

gerangschikt naar aspecten van een organisatie en naar aspecten van een veranderings-proces.

Zes aspecten hebben betrekking op organisaties: doelen en strategie, structuur, cultuur en

leidinggeven, technologie, werk en onderlinge verhoudingen. Een voorbeeld bij het eerste

aspect is dat onduidelijkheid over de organisatiedoelen is opgevat als een belemmerende factor

bij verandering. Duidelijke organisatiedoelen zijn opgevat als een factor die bijdraagt aan het
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succes van veranderingsprocessen. Tien aspecten hebben betrekking op de aanpak en inrichting

van een veranderingsproces: veranderdoelen en –aanpak, technologie, spanningen, informatie-

voorziening, tijdsverloop, creëren van betrokkenheid, rol van verandermanagers, rol van leiding-

gevenden, verwachting van de uitkomst, en steun en inzet. Een voorbeeld bij het laatste aspect

is dat het ontbreken van bereidheid bij betrokkenen om energie te steken in het veranderings-

proces is opgevat als een belemmerende factor. Wanneer betrokkenen wel bereid zijn om

energie te steken in het veranderingsproces is dat opgevat als een factor die bijdraagt aan succes.

De zestien aspecten geven een beeld van het veranderingsvermogen van een organisatie.

Door voor een specifieke organisatie te kijken in welke mate er sprake is van belemmeringen

en succesfactoren ontstaat zicht op wat minder goed loopt en wat goed loopt tijdens het 

veranderingsproces. Grafische weergave van de uitkomsten brengt op overzichtelijke de

stand van zaken in beeld. Onderstaand voorbeeld laat zien dat problemen met name in de

huidige organisatie spelen. Een ruime meerderheid van de mensen oordeelt positief over het

veranderingsproces en wil zich inzetten voor realisatie.

Zes organisaties is verandering
Elke case begint met een beschrijving van de organisatie en het veranderingsproces. Dan

komt de start van het onderzoeksproject aan de orde. Het grootste deel van de case-beschrijving

gaat over de uitkomsten van de vragenlijst, de betekenis ervan, over de aanpak van de survey-

feedback en het effect op het veranderingsproces. Een case wordt afgesloten met een schets

van de wijze waarop de samenwerking is afgerond en van het gesprek over de casebeschrijving
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dat geruime tijd daarna plaatsvindt. Op verschillende plaatsen in de casebeschrijving zijn

reflecties opgenomen op het doen van onderzoek in veranderende organisaties en op het

werken met survey-feedback.

Integratie van twee verzekeringsmaatschappijen

Twee bedrijven gaan samen in een nieuw bedrijf dat risico’s van ondernemingen verzekert.

Centrale begrippen in het integratieproces van de bedrijven zijn structuur- en cultuur-verandering.

Het onderzoek laat zien dat er vijf belangrijke belemmeringen zijn: onduidelijkheid over

doelen en strategie van het bedrijf en over de doelen en aanpak van het integratieproces,

spanningen binnen de organisatie en gerichtheid op eigen belangen, kritiek op het handelen

van het managementteam en de leidinggevenden, weinig aandacht voor het creëren van

betrokkenheid en technologie als vraagstuk in de organisatie en bij verandering. De belangrijkste

factoren die bijdragen aan succes van veranderingen zijn optimisme over de uitkomst van

het integratieproces, de grote steun en inzet van betrokkenen, de positieve beoordeling van

het werk en een nieuwe directievoorzitter die een doorbraak in de impasse heeft bewerkstelligd.

Unitmanagers, teammanagers en medewerkers verschillen in perspectief op de organisatie en

het integratieproces. De unitmanagers en de medewerkers oordelen negatief over de organisatie,

terwijl de teammanagers positief oordelen. De unitmanagers oordelen positief over het integratie-

proces, terwijl de teammanagers en medewerkers negatief oordelen. Het integratieproces is

volgens een ontwerpbenadering aangepakt. Deze aanpak gaat samen met een lage proces-

effectiviteit: bijna zeventig procent van de betrokkenen oordeelt negatief over het integratieproces.

De survey-feedback is gedeeltelijk uitgevoerd. Drie belangrijke methodische inzichten uit de

case zijn dat het essentieel is om in een vroeg stadium wederzijdse wensen en verwachtingen

ten aanzien van de survey-feedback helder te krijgen, mensen in de organisatie eigenaar te

maken van het onderzoek en bespreking van de uitkomsten vooraf te laten gaan aan de

schriftelijke rapportage. Deze inzichten zijn verwerkt in een aangepast stappenplan voor de

volgend case. De survey-feedback heeft niet geleid tot een versterking van het integratie-proces

van de ondernemingen doordat de feedback de medewerkers nauwelijks heeft bereikt en

geen gesprek op gang is gebracht tussen betrokkenen.

Vraaggericht werken bij een zorginstelling

Een zorginstelling biedt diensten aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap.

Het centrale begrip in de veranderingen is de omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht

werken. Het onderzoek wijst op drie belangrijke belemmeringen. Er is kritiek op de informatie-

voorziening, op de sterk sturende rol van de directie en op de beperkte tijd voor de veranderingen.

De positieve verwachtingen over de veranderingen en de grote steun en inzet van mensen

zijn de belangrijkste succesfactoren. Daarnaast oordeelt een meerderheid van de betrokkenen

positief over de aspecten van de organisatie. Het vergelijken van perspectieven laat zien dat

hoofden, coördinerend begeleiders en begeleiders verschillend oordelen over het veranderings-

proces. Coördinerend begeleiders zijn daar het meest positief over, begeleiders oordelen

negatief en hoofden nemen een tussenpositie in. De invoering van vraaggericht werken verloopt

grotendeels volgens een ontwerpmatige benadering. Deze aanpak hangt samen met een relatief

hoge proceseffectiviteit: ruim de helft van de betrokkenen oordeelt positief over de veranderaanpak.
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Een betere uitwerking van de beginstappen van de survey-feedback maakt de directie en

hoofden eigenaar van de uitkomsten van de survey. Een belangrijk methodisch inzicht is dat

een voorwaarde voor het slagen van een survey-feedback is dat directie en leidinggevenden

tijdens de eerste stap de intentie uitspreken om over de uitkomsten van de survey in gesprek

te gaan met de teams. Andere inzichten zijn dat het zinvol is om de interventie vorm te geven

in nauw overleg met leidinggevenden, dat veel aandacht nodig is voor de afname van de survey

en dat gezamenlijke interpretatie van de uitkomsten met leidinggevenden bijdraagt aan de

kwaliteit van de interventie.

Veranderen bij een justitiële jeugdinrichting

In een justitiële behandelinrichting wordt jongeren tussen de twaalf en achttien jaar geleerd

zelfstandig te functioneren in de maatschappij. De veranderingen binnen de inrichting zijn

gericht op verbetering en ontwikkeling van de organisatie en komen voort uit eigen beleid en

uit landelijk inrichtingsbeleid. Het onderzoek laat zien dat de problemen bij de inrichting zich

concentreren rond drie thema’s: onduidelijkheid over de doelen en aanpak van de veranderingen,

stevige kritiek op de voortdurende veranderingen en de korte tijd waarin die moeten plaats-

vinden, en gebrek aan inbreng van medewerkers. Het managementteam krijgt veel kritiek op

de wijze waarop het sturing geeft aan de veranderingen. De belangrijkste succesfactoren zijn

de kracht en de wil van mensen om, ondanks de moeilijke situatie, verandering en verbetering

te realiseren. Eveneens positief is dat het managementteam zich bewust is van de problemen

en naar oplossingen zoekt. Uitsplitsing van de uitkomsten laat zien dat managementteam,

unitleiders en medewerkers verschillend oordelen over de organisatie en de veranderingen.

Het managementteam is over beide positief, unitleiders zijn negatief over de organisatie en

de veranderingen, en medewerkers hebben vooral kritiek op de veranderingen. Opvallend is

dat de uitsplitsing laat zien dat een deel van het managementteam geen helder beeld heeft van

de doelen en aanpak van de veranderingen en dat de unitleiders unaniem negatief oordelen

over het handelen van het managementteam. De aanpak van de veranderingen is niet goed

te karakteriseren doordat een duidelijk plan, methode of werkwijze ontbreekt. Geen heldere

veranderaanpak gaat samen met een lage proceseffectiviteit: bijna driekwart van de betrokkenen

oordeelt negatief over het veranderingsproces.

Het aangepaste stappenplan uit de vorige case vormt een werkzame basis voor een survey-

feedback. Bij de jeugdinrichting zijn niet alle stappen ingevuld. Dat heeft vooral te maken

met de aard van de uitkomsten. Deze wijzen uit dat verbetering van de situatie pas kan starten

wanneer managementteam en leidinggevenden eerst samen aan de slag gaan. Een vraagstuk

is of survey-feedback in een dergelijke situatie een geschikte interventie is. De bijdrage aan

de veranderingen komt in deze case vooral neer op het scherper in beeld brengen van de 

problematische situatie bij de inrichting. Daarop volgt een aantal ingrijpende acties en vindt

verbetering plaats.

Veranderen bij een rijksbehandelinrichting

In een andere justitiële inrichting worden jongens behandeld. De inrichting start in 1995.

Twee jaar daarna begint een veranderingsproces gericht op verbetering en ontwikkeling van

de organisatie. Het onderzoek wijst uit dat vijf belangrijke belemmeringen zijn: het tijdsverloop
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van de veranderingen, onvoldoende aandacht voor creëren van betrokkenheid, onduidelijkheid

over de doelen en aanpak van de veranderingen, spanningen binnen de inrichting en het

eigenmachtig handelen van het managementteam. Vergelijking van de oordelen van verander-

manager, afdelingshoofden en medewerkers laat een patroon zien. De verandermanager

beoordeelt de organisatie en de veranderingen het meest positief. Medewerkers zijn het

minst positief over de organisatie en negatief over de veranderingen. De afdelingshoofden

nemen een tussenpositie in. De aanpak van de veranderingen is grotendeels ontwerpmatig.

De ontwerpmatige aanpak gaat samen met een relatief lage proceseffectiviteit: zestig procent

van de betrokkenen oordeelt negatief over het veranderingsproces.

In deze case is de survey-feedback geheel uitgevoerd. De case leidt niet tot aanpassingen

van het stappenplan. Leerervaringen zijn vooral positief en steunen de in eerdere cases 

ontwikkelde invulling van survey-feedback als interventiemethodiek. Een belangrijk verschil ten

opzichte van eerdere cases is dat de leidinggevenden van de jeugdinrichting de uitkomsten

van de survey bespreken in hun teams. Tijdens die besprekingen komen de beperkingen van

de tot dan toe gevolgde aanpak van de veranderingen aan bod. Vervolgens is nagedacht over

een meer gezamenlijke manier van werken aan verbetering en ontwikkeling van de jeugd-

inrichting. Belangrijke inzichten zijn dat het zinvol is om uitkomsten van de afzonderlijke

feedback-sessies te bundelen en dat aandacht nodig is voor vervolgacties na de survey-feedback.

Professioneel werken en organisatieverbetering bij een zorginstelling

Een andere zorginstelling biedt zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Na een fusie

in 1995 start een veranderingsproces waarin professionalisering van de zorg en verbetering

van de organisatie centraal staan. Het onderzoek laat zien dat vijf belangrijke belemmeringen

zijn: het hoge tempo en de hoeveelheid veranderingen, onvoldoende aandacht voor het creëren

van betrokkenheid, onduidelijkheid over de doelen en de aanpak van de veranderingen, kritiek

op het handelen van het managementteam en op de rol van de hoofden in het veranderingsproces.

De belangrijkste succesfactoren zijn dat het redelijk goed gaat met de huidige organisatie, dat

mensen een positieve verwachting hebben van de uitkomst van de veranderingen en dat de

steun en inzet voor de veranderingen hoog is. Managementteam, hoofden en medewerkers

verschillen in perspectief. De hoofden oordelen het meest positief over de organisatie,

gevolgd door het managementteam en de medewerkers. Het managementteam oordeelt positief

over de veranderingen, terwijl medewerkers negatief oordelen. De hoofden nemen een tussen-

positie in. De aanpak van de veranderingen is overwegend ontwerpmatig. Deze aanpak gaat

samen met een lage proceseffectiviteit: tweederde van de betrokkenen oordeelt negatief over

het veranderings-proces.

Ervaringen uit eerdere cases zijn verwerkt in de aanpak van de survey-feedback. In overleg

met het managementteam en de leidinggevenden ontstaan nieuwe ideeën voor nadere invulling

van het stappenplan. Er is onder meer een voorbereidingsgroep gevormd die een plan maakt

voor de feedback aan teams, de feedback is gestructureerd middels drie vragen, de verslagen

van de feedbacksessies zijn verspreid onder alle teams en het managementteam reageert op

de uitkomsten. De survey-feedback vervult een belangrijke rol in de omslag in de aanpak van

de veranderingen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de survey en het werken met de

methodiek is gezocht naar mogelijkheden om meer gezamenlijk invulling te geven aan de
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veranderingen. Tevredenheid over het verloop van het survey-feedbackproces leidt tot de

vraag of het mogelijk is een verregaande wijziging aan te brengen in het stappenplan. In dat

geval krijgt de interventie vorm zonder centrale rol van leidinggevenden. Positieve ervaringen

in het werken met de methodiek leiden tot het verzoek om een jaar later opnieuw een survey-

feedback te doen.

Een jaar later is op alle terreinen vooruitgang geboekt en zijn er geen duidelijke belemmeringen

meer. De perspectieven van het managementteam, de hoofden en de medewerkers komen meer

overeen. In de aanpak van de veranderingen is een verschuiving te zien van een grotendeels

ontwerpmatige benadering in de richting van een ontwikkelmatige benadering. De meer

gezamenlijke aanpak hangt samen met een hogere proceseffectiviteit: de helft van de betrokkenen

oordeelt positief over het veranderingsproces.

De aanpak van de tweede survey-feedback is geheel afgestemd op de situatie bij de zorg-

instelling en komt tot stand in overleg met het managementteam en de leidinggevenden.

Ervaring met de methodiek en de meer ontwikkelmatige aanpak van de veranderingen dragen

eraan bij dat leidinggevenden het voortouw nemen in de feedback. Zij gaan ieder op eigen

wijze met hun team aan de slag met lokale vraagstukken. Er vindt een verschuiving plaats

van een nadruk op onderzoek en realisatie van het stappenplan naar aandacht voor proces-

begeleiding en zelf werken met uitkomsten.

Organisatie-ontwikkeling bij een herverzekeringsmaatschappij

Een herverzekeraar neemt risico’s over van verzekeringsmaatschappijen en pensioen-fondsen.

Centrale elementen in een organisatie-ontwikkelingsproces zijn het toewerken naar een

meer flexibele en winstgevende organisatie waar mensen prettig werken en specialisten op

effectieve wijze bijdragen aan het resultaat van het bedrijf. De samenwerking met het bedrijf

begint nog voor er sprake is van een veranderingsproces. Na een uitgebreide oriëntatiefase is een

gezamenlijke diagnose uitgevoerd door de directie, leidinggevenden en medewerkers. De diagnose

brengt vraagstukken, knelpunten en problemen in kaart die te maken hebben met: de missie

en strategie van het bedrijf, de wijze van organiseren, de technologie, het management, de

cultuur en het personeelsbeleid. Voor elk van deze thema’s is een oplossingsrichting uitge-

werkt. Het nadenken over oplossingen start met een conferentie waaraan vrijwel iedereen uit

de organisatie deelneemt. Daarna zijn themagroepen gevormd die aan de slag gaan met het

uitwerken van oplossingsrichtingen voor knelpunten in de organisatie. Dat leidt onder meer

tot een ingrijpende structuurwijziging.

Wanneer de nieuwe organisatie start, zijn belemmeringen en succesfactoren in kaart

gebracht. Het onderzoek wijst uit dat er geen belemmeringen zijn. Wel vormt de begeleiding

van de realisatiefase een aandachtspunt. Succesfactoren zijn dat alle aspecten van de nieuwe

organisatie en het veranderingsproces positief zijn beoordeeld door een ruime meerderheid van

de betrokkenen. Bovendien heeft vrijwel iedereen een positieve verwachting van de uitkomst

en is er grote steun en inzet voor het organisatie-ontwikkelingsproces. De verschillen in 

perspectief van directie, leidinggevenden en medewerkers zijn relatief klein en elk van de drie

groepen oordeelt positief. De aanpak van de veranderingen is overwegend ontwikkelmatig.

Deze aanpak gaat samen met een hoge proceseffectiviteit: tweederde van de betrokkenen

oordeelt positief over het organisatie-ontwikkelingsproces.
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In deze case is op een andere wijze met survey-feedback gewerkt dan in de eerdere cases.

Opnieuw is een stapsgewijze aanpak gevolgd, maar de invulling van de stappen verschilt

wezenlijk. Kern van het verschil is dat leidinggevenden geen centrale rol vervullen in het 

survey-feedbackproces. Doordat directie, leidinggevenden en medewerkers gezamenlijk werken

vanaf het begin van het ontwikkelingsproces kan de survey-feedback als gezamenlijk project

worden ingezet. Het ontbreken van grote verschillen in perspectief tussen de drie groepen en

de fase van de organisatie-ontwikkeling maken dat is gekozen voor uitsplitsing van de uit-

komsten naar afdeling. De nieuwe afdelingen bespreken de eigen uitkomsten en nemen

aandachtspunten en verbetermogelijkheden op in hun afdelingsplannen. De andere invulling

van de survey-feedback laat zien dat het mogelijk is een survey-feedback uit te voeren zonder

een centrale rol van leidinggevenden, dat leidinggevenden met ondersteuning de bespreking

van de resultaten op hun afdeling kunnen faciliteren, dat specificatie van resultaten per afdeling

de lokale situatie helder en aansprekend in beeld brengt, dat terugkoppeling van de uitkomsten

zonder interpretatie leidinggevenden en medewerkers meer ‘eigenaar’ van de conclusies

maakt en de stap naar concrete actie gemakkelijker verloopt dan in de eerdere cases.

Antwoorden op de onderzoeksvragen

Belemmeringen bij verandering

Belemmeringen bij veranderingen hebben vooral te maken met de aanpak en inrichting van

de veranderingsprocessen. Vijf 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

binnen en tussen afdelingen, en (5) het handelen van leden van het managementteam en de

door hen gekozen veranderaanpak. Het handelen van leidinggevenden vormt geen probleem

in de cases: er zijn geen aanwijzingen voor weerstand van of door leidinggevenden. De meest

in het oog springende succesfactoren zijn: (1) de positieve verwachting die mensen hebben

van de uitkomst en (2) hun steun en inzet voor de veranderingen.

Verschillen in perspectief

Betrokken groepen kijken elk op eigen wijze naar hun organisatie en het veranderingsproces.

De leden van de managementteams van de organisaties oordelen het meest positief over de

situatie in hun organisatie en over het veranderingsproces. De medewerkers oordelen licht

positief over hun organisatie en negatief over het veranderingsproces. De leidinggevenden

oordelen meestal minder positief dan de leden van het managementteam en positiever dan de

medewerkers. Er is geen relatie gevonden tussen de mate van overeenkomst in perspectief van

de drie groepen en de mate van steun en inzet voor het veranderingsproces in de organisatie.

De eigen manier van denken van de drie groepen hangt samen met hun positie en rol in de

veranderende organisaties. In de cases vervullen de managementteams een strategische rol.

Zij zijn initiator van de veranderingen en verzorgen de aansturing ervan. De leidinggevenden

vervullen de rol van invoerders en zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de veranderingen

naar hun afdelingen. De medewerkers zijn ontvangers van de veranderingen. In de meeste

cases is hun rol het uitvoeren wat de managementteams en leidinggevenden hebben bedacht.
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Effectiviteit van veranderingsprocessen

Een ontwerpmatige aanpak gaat samen met een lage proceseffectiviteit. Een ontwikkelmatige

aanpak gaat samen met een hoge proceseffectiviteit. In de ontwerpmatig aangepakte veranderings-

processen treden veel belemmeringen op. In de meeste cases hanteert het managementteam

een ontwerpaanpak. In de case waarin van een ontwerpaanpak is overgegaan naar een meer

ontwikkelmatige aanpak neemt de kritiek op de aanpak af. In de case waarin een ontwikkel-

aanpak is gevolgd doen zich amper belemmeringen voor. De effectiviteit van de veranderings-

processen hangt eveneens samen met het handelen van de verandermanagers. 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 over de veranderingen en op de wijze

waarop zij het veranderingsproces sturen en begeleiden.

Effectief gebruik van survey-feedback

Drie condities voor het effectief gebruik van survey-feedback ter versterking van een veranderings-

proces zijn: (1) afstemming over de aanpak van de survey-feedback en de achterliggende

principes met het managementteam en de leidinggevenden, (2) uitvoering van het gehele

stappenplan; een survey-feedback is niet effectief zonder terugkoppeling naar afdelingen en

(3) begeleiding van het gebruik van de interventie zodanig dat mensen in de organisatie zelf

vervolgacties in gang zetten. Nadere uitwerking van deze condities geeft zicht op de voor-

waarden voor het realiseren van effectieve feedback (zie figuur).
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Voorwaarde voor realisatie feedback

1 Afstemmen met betrokkenen
over het doel en de aanpak
van de survey-feedback

Unit Reïntegratie

Stap in de survey-feedback

2 Invullen survey
door managementteam, 
leidinggevenden en 
medewerkers

3 Uitkomsten bespreken
met managementteam en 
leidinggevenden

4 Terugkoppeling naar de
afdelingen voorbereiden 
met leidinggevenden

5 Leidinggevenden bespreken
de uitkomsten in hun
afdelingen

Overeenstemming over uitgangspunten methodiek
(geen sturingsmiddel, doel is realiseren van interactie)
Heldere verdeling taken managementteam, leidinggevenden en procesbegeleider
Globaal beeld van terugkoppeling naar afdelingen en intentie tot vervolgacties

Veel aandacht voor wijze van afname
(in werktijd, bij voorkeur speciale gelegenheid bieden, geen post)
Plan voor terugkoppeling en vervolgacties duidelijk maken
Respons van tenminste 50% van elk van de betrokken groepen

(H)erkenning van de uitkomsten door gesprekken over interpretaties
Uitkomsten worden gezien als aanleiding voor gesprek met alle betrokkenen
Eerste ideeën over wijze van terugkoppeling naar hele organisatie
Schriftelijke rapportage vervult ondersteunende rol in feedbackproces

Terugkoppeling afstemmen op situatie in organisatie en uitkomsten survey
Invulling van de terugkoppeling sluit aan bij vaardigheden leidinggevenden
Helderheid over status terugkoppeling en vervolgacties na bespreking uitkomsten op afdelingen
Schriftelijke rapportage beschikbaar als basis voor terugkoppeling naar afdelingen

Interpretatie uitkomsten en maken verbeterplannen van elkaar scheiden
Leidinggevenden begeleiden bespreking en zijn verantwoordelijk voor uitvoering vervolgacties
Maken verbeterplannen en uitvoering vervolgacties integreren in lopende veranderingsproces
Managementteam zorgt voor overzicht en gaat na welke overkoepelende verbeterthema’s bestaan



Survey-feedback stimuleert managementteams, leidinggevenden en medewerkers om 

perspectieven uit te wisselen over de stand van zaken in hun veranderende organisatie.

Terugkoppeling van de uitkomsten bevordert communicatie over de veranderingen binnen

en tussen de drie groepen. Het uitsplitsen van groepsspecifieke uitkomsten maakt zichtbaar

waar verschillen bestaan in perspectief op de organisatie en op het veranderingsproces.

Interactie over die verschillen draagt bij aan wederzijds begrip en aan het zoeken naar oplossingen

voor problemen.

Survey-feedback kan worden ingezet als stuurmiddel voor het management en als leer-

middel voor alle betrokkenen. Fungeert de interventie als stuurmiddel, dan is het effect

beperkt. Het perspectief van het management staat centraal en de ontwerpmatige veranderaanpak

blijft ongewijzigd. Fungeert de interventie als leermiddel, dan is het effect groot. Het uit-

wisselen van perspectieven, met en van elkaar leren en gezamenlijk veranderen staan dan

centraal. Survey-feedback inzetten als leermiddel kan leiden tot een omslag naar meer 

ontwikkelmatig veranderen. In een ontwikkelaanpak gericht op samen leren en veranderen

is survey-feedback een passende interventie voor diagnose en voor monitoring van de 

veranderingen.

Het realiseren van effectieve survey-feedback vereist kennis van vragenlijstonderzoek en

deskundigheid in het begeleiden van de interventie. Het begeleiden van de interventie vraagt

om een betrokkenheid bij de organisatie die in academisch onderzoek ontbreekt. In praktijk-

gericht onderzoek en in actieonderzoek wordt een relatie aangegaan met betrokkenen in de

organisatie. Die relatie maakt een op de situatie toegesneden invulling van de survey-feedback

mogelijk en zorgt ervoor dat met managementteam en leidinggevenden kritisch kan worden

gekeken naar de organisatie en naar de aanpak en inrichting van het veranderings-proces.

Tegelijk is afstand nodig om vanuit een extern perspectief de uitkomsten te beoordelen en

om eigenaarschap van de uitkomsten bij de organisatie te leggen. Survey-feedback vraagt

met name een procesrol, aangevuld met een expertrol.

Lerend veranderen met gebruik van survey-feedback
Waarom is veranderen lastig?

De eerste algemene conclusie dat het realiseren van ingrijpende veranderingen in middelgrote

organisaties vooral lastig is wanneer onvoldoende aandacht wordt besteed aan de aanpak, de

inrichting en het verloop van het veranderingsproces. Managementteams hanteren meestal

een ontwerpaanpak waarin de top van de organisatie het veranderings-proces stuurt in de

richting van vaststaande doelen en weinig ruimte is voor de inbreng van andere belanghebbenden.

Gescheiden rollen van het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers zorgen

voor verschillende perspectieven op het veranderingsproces. Het managementteam is veelal

bezig met zijn eigen veranderingsproces, soms samen met de leidinggevenden. De potentiële

bijdrage van medewerkers wordt weinig benut. Zelf zijn de managementteams van mening

dat een ontwerpaanpak goed functioneert. Leidinggevenden oordelen minder positief dan

managementteams en positiever dan medewerkers. Medewerkers hebben kritiek op vrijwel alle

aspecten van het veranderings-proces, met name op de top-down invoering van veranderingen,

het hoge tempo waarin de veranderingen moeten worden gerealiseerd, de beperkte middelen

die daarvoor beschikbaar zijn, het ontbreken van dialoog over de aanpak en inrichting van
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het proces en het onvoldoende stimuleren van communicatie en uitwisseling van ideeën.

Voor een belangrijk deel is dat kritiek op het handelen de managementteams. Het handelen van

leiding-gevenden vormt geen belemmering 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 extra middelen. Tussentijds opmaken van de stand van zaken

staat zelden gepland waardoor beperkt zicht bestaat op het verloop van een veranderings-proces.

Verdieping van deze conclusie gebeurt aan de hand van vijf thema’s. Als eerste is ingegaan

op de beperkingen van een ontwerpaanpak. Een dergelijke aanpak leidt ertoe dat oplossingen

beperkt worden herkend, niet worden geaccepteerd, onvoldoende zijn uitgewerkt dan wel

niet realiseerbaar worden geacht. Een kleine groep bedenkt wat anderen moeten gaan doen.

Bij het overdragen van de oplossingen treedt stagnatie op. Ten tweede komen aanwijzingen aan

bod die pleiten voor een ontwikkelaanpak. De verandervraagstukken in de cases lenen zich

daarvoor, mensen in de veranderende organisaties willen een bijdrage leveren, van weerstand

tegen verandering is geen sprake en bij een ontwikkelaanpak treden nauwelijks belemmeringen

op. Het derde thema is de verschillen in perspectief van betrokken groepen. Het bijeenbrengen

van deze perspectieven is van belang om een gemeenschappelijke visie te creëren op de problemen,

oplossingen en realisatie van de veranderingen. Dat vraagt om een bewust streven naar interactie,

gesprekken en communicatie tussen groepen en individuen. Ten vierde is aandacht voor de

procesmatige dimensie van veranderen belangrijk. In een veranderorganisatie worden verander-

taken en procesverantwoordelijkheid belegd bij specifieke personen. Zij zorgen ervoor dat

tijd en middelen beschikbaar worden gesteld, realiseren voortgang en monitoren het proces-

verloop. Als vijfde is stilgestaan bij verder onderzoek naar organisatieprocessen als belemmering

bij verandering, keuze voor een bepaalde veranderaanpak, de wijze van vaststellen van de

veranderaanpak en de relatie tussen proceseffectiviteit en uitkomsteffectiviteit.

Wanneer draagt survey-feedback bij aan een veranderingsproces?

De tweede algemene conclusie is dat survey-feedback bijdraagt aan de versterking van een

veranderingsproces als aan drie condities wordt voldaan. Ten eerste is afstemming met 

managementteam en leidinggevenden van belang om de principes van de interventie te

verhelderen en de aanpak uit te werken. Ten tweede is uitvoering van het hele stappenplan

van belang om terugkoppeling op afdelingsniveau te laten plaatsvinden. Effectieve feedback

wordt bevorderd door rekening te houden met de voorwaarden die voor elke stap zijn uitgewerkt.

Ten derde is begeleiding van de interventie van belang om tijdens de survey-feedback de

stappen te kunnen zetten en na de feedback gemaakte verbeterplannen uit te voeren.

Leidinggevenden vervullen een centrale rol in het survey-feedbackproces waardoor aansluiting

plaatsvindt bij de bestaande wijze van sturing in de organisatie. In bepaalde situaties is het

mogelijk om de aanpak en uitvoering van een survey-feedback met leidinggevenden en

medewerkers samen vorm te geven. Begeleiding van de interventie vraagt om een procesrol.

De begeleiding is er vooral op gericht dat mensen in de organisatie eigenaar worden en blijven

van de uitkomsten van de survey en dat betrokkenen zelf het initiatief nemen voor vervolg-

acties en verbetering van het veranderingsproces. Survey-feedback is vooral effectief wanneer

de interventie wordt ingezet als leermiddel voor de hele organisatie. Als stuurmiddel voor het

management is de interventie minder effectief. Werken met survey-feedback versterkt een
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veranderingsproces op vier manieren. Ten eerste wordt systematisch in kaart gebracht wat

goed en minder goed gaat tijdens het veranderingsproces. Ten tweede vindt terugkoppeling

van de uitkomsten plaats naar alle betrokkenen. Ten derde worden gesprekken op gang

gebracht tussen groepen in de organisatie over de uitkomsten van de survey en over hun eigen

perspectieven. Ten vierde vormt de feedback een aanzet voor het aanpakken van gesignaleerde

problemen.

Verdieping van deze conclusie gebeurt aan de hand van vijf thema’s. Daarbij wordt tevens

ingegaan op zes dilemma’s die relevant zijn voor het op professionele wijze inzetten van survey-

feedback in veranderingsprocessen. Ten eerste is stilgestaan bij het principe en de werking

van de interventie. Survey-feedback is erop gericht dat groepen en individuen in organisaties

elkaar beter gaan begrijpen, beter gaan communiceren, meer zicht krijgen op de veranderingen

en meer gaan samenwerken aan de realisatie ervan. Dat gebeurt met name door interactie

over de uitkomsten van de survey en door het gezamenlijk uitwerken van oplossingen voor

gesignaleerde problemen. Daarbij is een dilemma of wel of niet moet worden gestart met 

survey-feedback als er sprake is van een ontwerpmatige aanpak van veranderen. Survey-feedback

is immers een ontwikkelinterventie. Tegelijk kan de interventie bijdragen aan een omslag van

ontwerpmatig naar ontwikkelmatig veranderen. Een ander dilemma of survey-feedback

moet worden opgevat als methode of als methodiek. In het laatste geval wordt survey-feedback

gecombineerd met andere interventies en dat stelt meer eisen aan onderzoekers en adviseurs.

Het tweede thema is de klassieke aanpak van survey-feedback met een centrale rol voor leiding-

gevenden. Voordeel van deze invulling is dat wordt aangesloten bij de bestaande wijze van

sturing. Een alternatief is om het ontwikkelings-gerichte karakter van de interventie meer

naar voren te laten komen in de werkwijze. Het dilemma is hier of leidinggevenden wel of

geen centrale rol moeten spelen in de survey-feedback. Ten derde is aandacht besteed aan de

schijnbare tegenstelling tussen expertrol en procesrol bij het werken met survey-feedback.

Een dilemma daarbij is of de nadruk wordt gelegd op het doen van onderzoek of op het realiseren

van interactie tussen mensen in een organisatie. In het eerste geval past een expertrol, in het

tweede een procesrol. Ook bij het vervullen van een procesrol is onderzoeksexpertise nodig,

maar deze wordt dan op een andere manier ingezet. Het vierde thema is de positionering van

survey-feedback. Daarbij gaat het om het expliciteren van de uitgangspunten van de interventie.

Een dilemma is dan of de interventie wordt gepositioneerd als stuurmiddel voor het management

of als leermiddel voor de organisatie. Het laatste dilemma betreft de vraag of survey-feedback

als op zichzelf staande interventie wordt ingezet of dat inbedding plaatsvindt in het lopende

veranderingsproces. Inbedding draagt bij aan de effectiviteit. Ten vijfde is aandacht besteed

aan verder onderzoek naar startcondities voor de interventie, survey-feedback gericht op

vervolgacties, uitwerking van de procesrol en verbetering van de vragenlijst.

De kracht van survey-feedback als interventie en leermiddel in veranderingsprocessen

Het beoordelen van de kracht van survey-feedback vraagt een perspectief op de werking en

de effectiviteit van de interventie. Survey-feedback inzetten als leermiddel betekent dat op de

volgende manieren beweging wordt gecreëerd: (1) met alle betrokkenen systematisch kijken

naar de organisatie en de aanpak van het veranderingsproces, (2) gerichte gesprekken voeren

over de vraag wat er goed gaat en wat minder goed, waarbij uitwisseling van verschillende
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perspectieven en interactie tussen betrokken groepen een centrale rol spelen, (3) betrokkenen

zich een gezamenlijk beeld vormen van knelpunten en oplossingsrichtingen en (4) het

managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers zich verbinden aan de uitvoering

van verbeteracties. Het is essentieel om vervolgens te zorgen dat voorgenomen acties ook

werkelijk worden gerealiseerd. Dat vereist onder meer concrete uitwerking van de acties, een

planning en de benoeming van verantwoordelijke personen. Aan de slag gaan met survey-

feedback betekent dat mensen in een organisatie kiezen voor samen leren veranderen en

samen sturen.
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summary

Strong cases of cooperation. Survey feedback for working on barriers to organizational change

reports a study of far-reaching changes in medium-sized organizations. Problems frequently

arise during processes of change. Such problems lead to results that were not planned and

often new change processes start before previous ones are properly finished. This study

investigates why organizational change is difficult and what could be done better. In addition,

a method is developed that can be used to support change processes.

Goals
The five goals of this study are:

1 To assemble knowledge of problems experienced during change processes into a coherent 

overview of barriers to organizational change.

2 To examine perspectives of different stakeholders with respect to their organization and 

the change processes.

3 To investigate the relationship between change approach and effectiveness of change processes.

4 To contribute to an effective approach towards change processes.

5 To develop a method by which stakeholders can analyze and discuss their change processes,

with a view to increasing process effectiveness.

Research Questions
The four central questions in this research are:

1 What barriers occur in far-reaching change processes and how are they related?

Special attention is given to the question to what extent do line-managers form a barrier

to change?

2 What are the differences in stakeholder perspectives with respect to their organization

and the change process, and what possibilities exist to align these perspectives?

Special attention is given to the issue of whether similarity in perspectives is related to the

level of support for change.

3 How is the approach to a change process related to the effectiveness of that process?

Special attention is given to the question whether the behavior of change managers is

related to the proceedings of the change process that they lead and facilitate.

4 Under what conditions does survey feedback contribute to a change process? 

Special attention is given to opportunities that may result from exchange of perspectives

between different stakeholders.

Research Method
The study consisted of a broad literature search and six extensive case studies. The literature

search focused on organizational change processes, interventions, and barriers to change. In

the cases studies, both qualitative and quantitative methods were used to collect data.

Interviews and questionnaires provided insight into the functioning of the organizations and
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the proceeding of the change processes. Results were fed back to the people in the organizations.

The case studies in the six organizations were set up in a similar way. A cooperative research

project started with interviews to provide an insight into the organization and the change

process to be studied. Barriers to change were examined with the questionnaire ‘Change in

Organizations’ that was developed for this study. All members of the organization received a

copy of the questionnaire. People gave their opinion about 79 statements referring to six

aspects of their organization and ten aspects of the change process. Negative responses to the

statements were considered as barriers to change, while positive responses were considered

as factors contributing to the success of the change process. After analyzing the general

results, the perspectives of different stakeholders were examined. In most case studies, the

perspectives of top managers, line-managers, and employees were compared. During the feedback

of the results, the opportunities to enable these stakeholders to exchange perspectives were

investigated. The change approach was described by eleven characteristics that indicate whether

a design or a development approach is being followed. The effectiveness of a change process

was evaluated by examining the responses to the ten aspects of the change process measured

by the questionnaire and the extent to which they form a barrier to change.

The plan for the survey feedback in the first case study consisted of five steps:

1 The top management is involved in the planning of the survey feedback.

2 Data are collected from all members of the organization.

3 Results are fed back to the top management and then down through the hierarchy (i.e.,

via line-managers) to the teams.

4 The researcher assists line-managers with preparing the meetings with their teams and

may also be present during the meetings (i.e., as a resource person).

5 Line-managers discuss the results with their teams and make plans for improvement and

constructive change.

This plan was further developed and adapted for the remaining case studies. Reflection on

the procedure and its effects played an important role in the development of the survey feedback

method. Special attention was given to the role and position of the researcher-consultant in

changing organizations.

Theoretical Starting Point

Organizing

This study combines organization theory and intervention theory. Open systems theory leads

to a focus on the relationship between an organization and its environment. A fit between

the internal organization and demands from the environment is important for the effective

functioning of the organization. Within an organization different components or aspects can

be distinguished such as: goals of the organization, strategy, structure, culture, technology,

and people. Additionally, an organization is viewed as a political system in which different

groups and individuals pursue their own interests. The combination of the open systems

view and the view of organizations as political systems results in attention for the functioning

of an organization within its environment, its interrelated components, the behavior of

groups, and political relations in organizations.
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Changing

Extensive change usually starts as a result of tension between the demands of the environment

and the existing way of organizing. There are different ways to conduct change processes.

Two contrasting approaches are the design approach and the development approach. A few

characteristics of the design approach are that top managers strongly influence the change

process, and that a standard method is being followed to obtain pre-defined goals. A few 

characteristics of the development approach are that top managers, line-managers, and

employees work together in the change process, methods are adapted to the operation of the

change process, and initially general goals are specified along the way. Extensive change processes

are started deliberately and are orientated towards specific objectives. In planned change,

five phases can be distinguished: entry, diagnosis, goal setting, change, and evaluation.

Change agents are the people who lead and facilitate the process of change in organizations.

Leading change involves setting the context, translating ideas into workable plans, and realizing

changes. Facilitating change involves paying attention to the progress of the change process

and determining whether or not interventions are required.

Interventions

Interventions are activities that directly or indirectly aim at organizational improvement.

There is a vast choice of available interventions. Intervening in organizations is a complex

issue that involves a balanced choice for a specific intervention, structuring of activities, and

consideration of sequencing intervention activities. Using questionnaires or organizational

surveys is a well-known intervention. Survey feedback is a specific way of working with

questionnaires. This intervention combines systematic data collection through a survey with

feeding back the results to stakeholders in an organization. The goal of the feedback is that

members of the organization take action and start working on resolving problems and issues

that were exposed with the survey.

Barriers to Change
Literature research results in an extensive overview of barriers to change and factors contributing

to the success of change processes. The division in aspects of an organization and aspects of

a change process is used to classify barriers to change and success factors. Six aspects refer to

organizations: goals and strategy, structure, culture and leadership, technology, work, and

political relations. An example of the first aspect (goals & strategy) is that unclear organizational

goals are considered as a barrier to change. Clear organizational goals are considered as a

contributing factor. Ten aspects refer to change processes: goals of the change, technology,

tensions, information supply, timing, creation of support, role of the change managers, role

of the line-managers, outcome expectation, and support for the change. An example for the

final aspect (support for the change) is that lack of willingness to contribute is considered as

a barrier to the change. When members of an organization are willing to contribute to the

change, this is considered as a factor that contributes to success.

Together, the sixteen aspects indicate an organization’s capacity for change. Examining

the barriers to change and success factors for a specific organization shows what runs well

and what runs less well in a change process. A graphical display of the results gives an orderly
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sketch of the situation. In the example below it can be seen that problems occur mainly in

the current organizational status. The majority of people judge the change process positively,

and want to contribute to the achievement of the changes.

Six Organizations Involved in an Extensive Change Process
Each case study starts with a description of the organization and the change process.

Subsequently, the start of the cooperative research projects is sketched. The main part of a

case report consists of a presentation of the survey results, an interpretation of the outcomes,

the chosen way of working with the survey feedback, and its effect on the change process. At the

end of each case report, I indicate how the cooperation was ended and I describe the follow-up

conversations about the case report that took place approximately two years later. Special

sections in the case descriptions are used for reflections on researching changing organizations

and working with survey feedback.

Integration of Two Insurance Companies

Two insurance companies merge to form a new company that insures risks from other companies.

The central elements in the integration process of the two insurance companies are structural

and cultural change. The research highlighted five important barriers to change: lack of clarity

concerning the goals and strategy of the company and regarding the goals of the integration

process, tensions within the organization and a focus on group and individual interests, criticism

of the conduct of top managers and line-managers, minimal attention to creation of support,
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and technology as a problem in the organization and in the integration process. The most

important success factors were optimism about the outcome of the integration, high-level of

support for change, a positive judgment of the work, and a new CEO who forced a breakthrough

in the previous standstill situation. Unit managers, team managers, and employees held 

different perspectives on their organization and the integration process. Unit managers and

employees had negative thoughts concerning the organization, whereas team managers were

more positive. Unit managers had more positive thoughts about the integration process,

whereas team managers and employees were more negative. The integration process followed

a design approach. This approach to change is related to low process effectiveness: almost

seventy percent of the stakeholders had negative opinions regarding the integration process.

The survey feedback was partially completed. Three important methodological insights

arising from the case study are the need to: clarify mutual wishes and expectations regarding

the survey feedback early in the cooperative project, transfer ownership of the research to

people in the organization, and discuss outcomes with stakeholders before making written

reports. These insights were incorporated into an adjusted plan for the survey feedback in

the next case study. The survey feedback did not strengthen the integration process in this case,

because the feedback of results barely reached employees and discussions between different

stakeholders did not take place.

Focusing on Demands of Clients in a Care Organization

A care organization provides services to people with mental or physical disabilities. The central

element in the change process is to focus on the demands of clients instead of focusing on

offering a set of services. The research pointed to three significant barriers to change. People

criticized the information supply and communication within the organization, the top-down

style of management, and the limited amount of time available for the changes. The most

important success factors were the positive expectations of the outcome and the high level of

support for the changes. The majority of people were positive about the conduct of the

organization. Comparison of perspectives of line-managers, team coordinators, and employees

demonstrated that these groups evaluated the change process in different ways. Team coordinators

evaluated the change process positively, whereas employees were negative. Line-managers

took an in-between position. Implementation of the changes largely followed a design

approach. This approach is related to relatively high process effectiveness: more than fifty

percent of the stakeholders were positive about the change process.

The more refined early stages of the survey feedback helped in transferring ownership of

the outcomes of the survey to the management team and line-managers. An important

methodological insight arising from this case study is that managers need to express an

intention to discuss the results of the survey in their teams at the start of the intervention.

This is considered a condition for success of a survey feedback. Other insights are that it is

useful to devise an intervention plan in collaboration with line-managers, that the procedu-

re for distributing and returning the surveys deserves close attention, and that interpretation

of the results together with managers contributes to the quality of the intervention.
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Changes in a Youth Detention Institution

In a youth detention institution teenagers from the ages of twelve to eighteen learn how to

function independently in society. The changes carried out in the institution are intended to

improve and develop the organization. They originate from internal policy and from Central

Government policy. The research showed three main problems with the institution: lack of

clarity about the goals of the changes and how to attain those goals, severe criticism regarding

the constant changes and the short amount of time available for realization of these changes,

and lack of opportunities for employees to participate in them. The management team was

criticized for the way it led the changes. The most important success factors were the strength

and determination of people to realize improvement and change, despite the difficult situation.

Positive also was the fact that the management team was aware of the problems and sought

effective solutions. Comparison of the perspectives of the management team, line-managers,

and employees revealed that these groups had different ideas about the organization and the

change process. The management team had positive opinions about both. Line-managers

held negative views about both, while employees mainly criticized the change process.

Remarkably, some members of the management team had no clear idea about the goals of

the change. Line-managers were united in their criticism of conduct of the management

team. It is not clear which change approach was followed because there was no clear plan,

method, or practice. This lack of a clear approach to the change is related to low process

effectiveness: almost seventy five percent of the stakeholders had negative thoughts about the

change process.

The adjusted plan for the survey feedback from the previous case study provided a workable

basis for intervention. Not all steps were completed in this case study. This was mainly due

to the outcomes of the survey, which revealed that the situation could only begin to improve

after the management team and the line-managers had undertaken first measures together.

A remaining question is whether or not survey feedback is a suitable intervention in such a

situation. The contribution of the survey feedback to the changes in this case study mainly

consisted of clearly demonstrating the problematic situation in the institution. Following

this, a number of drastic actions were taken and things changed for the better.

Change within a Government Detention Institution

In a second youth detention institution, juvenile delinquents also receive treatment. The

institution was founded in 1995. Two years later, a change process started, aimed at improvement

and development of the organization. The research isolated five important barriers to change:

the timing of the change process, little attention for creating support, lack of clarity about

the goals of the change and how to attain them, tensions within the organization, and the

top-down management style. The change manager, line-managers, and employees differed in

their perspectives on the situation. The change manager was positive about the organization

and the change process, whereas employees were much more negative. The opinions of the

line-managers lay between those of the other two groups. The changes were mainly realized

by a design approach. The design approach is related to relatively low process effectiveness:

sixty percent of the stakeholders were negative about the organizational changes.

In this case study, all steps of the survey feedback were completed. The case study did not
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lead to adjustment of the steps. Positive experiences with the survey feedback supported the

previously developed way of working with the intervention. An important difference from the

previous case studies was that the line-managers from the detention institution had discussed

the results of the survey with their teams. A central issue in the feedback-sessions was the

limitation of the design approach that was followed. Subsequently, the teams started to think

about ways to make the improvement and development of the organization a more collaborative

effort. Important insights are that it is useful to assemble the outcomes of each feedback session,

and that time and attention is needed for follow-up actions after the survey feedback.

Working Professionally and Organizational Improvement in a Care Organization

Another care organization provides services to people with mental disabilities. A change process

began following a merger in 1995. Central elements are the offering of professional care to

clients and improvement of the organization. The research showed five important barriers to

change: the high speed and high number of changes, little attention for creating support, lack

of clarity about the goals of the change and the ways of attaining them, criticism of the conduct

of the management team in the change process, and of the conduct of the line-managers.

The most important success factors were that the organization runs well, that people have

high expectations of the outcome of the changes, and the level of support for change is high.

Comparison of the perspectives of the management team, line-managers, and employees

revealed differences among the opinions of the three groups. The line-managers thought

most positively about the organization, followed by the management team and the employees.

The management team had positive thoughts about the change process, whereas the employees

were more negative. Line-managers took an in-between view of the change process. For the

most part, a design approach was followed to realize the changes. The design approach is

related to a low process effectiveness: two-thirds of the stakeholders were negative about the

changes.

Experiences from the previous case studies were incorporated into the plan for the survey

feedback. In collaboration with the management team and the line-managers, new ideas were

generated allowing further refinement of the step-by-step way of working with the intervention.

In this case, a preparatory group was formed that devised a plan for giving feedback to the

teams. The feedback-sessions were structured using a set of questions. Reports from the sessions

were distributed to all teams, and the management team responded to the outcomes of the

sessions. The survey feedback contributed to an overturn in the change approach. Both the

results of the survey and experiences with the intervention started the exploration of more

collaborative ways of working on and realizing changes. Satisfaction with the survey feedback

process in this case made me consider if it would be possible to go beyond the developed

step-wise plan for working with the intervention. I propose an alternative plan without a

central role for managers so that the intervention would become a more collaborative project

from the outset.

A year later, the organization requested a second survey feedback. The new research

demonstrated that considerable progress had been made, since there were no longer any serious

barriers to change. The perspectives of the management-team, line-managers, and employees

were more similar than the year before. The approach to the change had shifted from a design
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approach to an approach with more development characteristics. The more collaborative

way of working on the changes is related to higher process effectiveness: at this point, fifty

percent of the stakeholders were positive about the change process.

The second time, the method of working with survey feedback was fully adjusted to the

situation in the care organization. The plan for the intervention was made in cooperation

with the management team and the line-managers. Line-managers took the lead in the survey

feedback. This was aided by their experience with the intervention and a more developmental

approach to the changes. Each line-manager discussed local problems and issues with his team.

My role changed. In the former cases, the focus had been on doing research and completing

the five steps. In this case, I had been focusing on facilitating the survey feedback and coaching

people on how to gain maximum benefit from the outcomes.

Organizational Development in a Re-Insurance Company

A re-insurance company takes on risks of insurance companies and pension funds. Central

elements of the change process are working towards a flexible and profitable organization

where work is enjoyable and specialists effectively contribute to the results of the company.

The cooperation in a project began before the start of the change process. Following entry and

an extensive orientation phase, a collaborative diagnosis took place in which the management

team, line-managers, and employees examined the situation in their organization. The diagnosis

showed that problems and issues were related to the mission and strategy of the company,

the structure and throughput processes, technology, management, culture, and personnel

policy. For each of these themes, a general direction for improvement was worked out.

Exploring solutions started with a conference that almost all members of the organization

attended. Subsequently, so-called theme groups were formed that elaborated upon the proposed

solutions. Among other things, this led to a profound change in the structure of the organization.

Barriers to change and success factors were examined shortly after the start-up of the new

units and teams. The research did not show important barriers to change. Still, attention to

the completion of the other changes was considered as important. Success factors were that

a majority of the stakeholders positively evaluated all aspects of the new organization and

the change process. In addition, almost every member of the organization expected a positive

outcome and therefore support for the organizational development process was high. The

differences in perspectives of the management team, line-managers, and employees were

small and each group thought positive about the organization and the changes. The approach

to the changes was mainly developmental. This approach is related to a high process effectiveness:

two-thirds of the stakeholders thought positively about the organization development process.

In this case study, the way of working with survey feedback was unlike the other cases.

A stepwise procedure was again followed, however, each of the steps was performed differently.

The main difference was that managers did not play a central role in the survey feedback.

The management team, line-managers, and employees worked together in a collaborative

effort to improve and change the organization. Therefore, the survey feedback could also be

a joint project of the three groups. Since there were no big differences in perspective on the

organization and the change process, results were specified for each team in the organization.

The new units and teams discussed their particular results and added ideas for improvement
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to the newly-made team plans. The other way of working with survey feedback shows that it

is possible to do a survey feedback without a central role for managers, that line-managers

can facilitate the discussion of the results in their teams, that specification of results for each

team gives an appealing impression of the local situation, that feedback of the results without

interpretation transfers ownership of conclusions to teams, and that the step to action is easier

than in previous case studies.

Answers to the Research Questions
Barriers to Change

Barriers to change are mainly found in the change process and not in the organization. Five

groups of interrelated barriers to change are: (1) not enough time or resources for change,

(2) insufficient information and communication about the changes, (3) little attention for

creating support, (4) tensions within and between units and teams, and (5) the conduct of

management teams and the approach to change they choose. The conduct of line-managers

is not a problem in the case studies: there is no indication that points to line-managers

resisting change or resistance to change due to line-managers. The most important success

factors are: (1) the positive expectations people have of the outcomes and (2) their support

for and commitment to the changes.

Differences in Perspective

Each of the groups involved has its own perspective on the organization and the change process.

Members of the management teams think positively about the situation in the organization

and about the change process. Employees are moderately positive about their organizations

and hold negative opinions about the change process. Line-managers tend to think less positively

than members of management teams but more positively than employees. No relationship is

found between similarity in perspective of the groups and level of support for the changes.

The particular ways of thinking of the three groups is related to their position and role in the

changing organizations. In the case studies, the management teams perform a strategic role.

They initiate and lead the changes. The line-managers fulfill the role of implementers and

are responsible for translating the changes into their units and teams. The employees are 

the receivers of the changes. In most cases, their role is to carry out the instructions of the

management teams and line-managers.

Process Effectiveness

Design approaches are related to low process effectiveness. Development approaches are related

to high process effectiveness. Many barriers to change occur in processes where a design

approach is being followed. In the case study where the design approach shifts to a more

developmental approach, criticism of the approach diminishes. Hardly any barriers to change

occur in the case study where a development approach is followed from the outset. Process

effectiveness is also related to the conduct of the change managers. In cases with low process

effectiveness, change managers receive a lot of criticism. The criticism focuses on the way

change managers communicate about the changes and their top-down management style.

467



Using Survey Feedback Effectively

Three conditions for the effective use of survey feedback to strengthen a change process are:

(1) agreement with the management team and the line-managers concerning the plan for the

survey feedback and the principles of the intervention, (2) completion of each of the five

steps (a survey feedback is incomplete without feedback to the teams), and (3) facilitation of the

intervention with the intention that the members of the organization can carry out follow-up

actions. Elaboration of these conditions is illustrated in the figure below.

Survey feedback stimulates management teams, line-managers, and employees to exchange

perspectives about the situation in their changing organization. Feedback of the results promotes

communication about the changes within and between the three groups. Specification of the

results for each group shows in what sense the groups differ in their ideas about the organization

and the change process. Interaction about the differences contributes to mutual understanding

and to finding solutions for existing problems.

Survey feedback can be used as a management tool for steering and as a learning tool for

all stakeholders involved. As a steering tool, survey feedback has little effect. The perspective of

managers remains central and the design approach to change continues. When used as a learning

tool, survey feedback has a substantial effect. The focus is then on exchange of perspectives,

learning together, and viewing change as a collaborative effort. Using survey feedback as a
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Requirements for realizing feedback

1 Discussing the goal and plan
for the survey-feedback with
stakeholders

Unit Reïntegratie

Step in the survey-feedback

2 Completing the goal and plan
for the survey-feedback
with stakeholders

3 Interpreting results with
management team and
line-managers

4 Preparing feedback to teams 
with line-managers

5 Line-managers discuss 
the outcomes in their teams

Agreement about the principles of the intervention
(not a steering tool, goal is to realize interaction)
Clear division of tasks of management team, line-managers and facilitator
General idea about feedback to teams and intention to take follow-up actions

Careful procedure for questionnaire administration
(in work time, offer a special occasion, no mail)
Information about the plan for feedback and follow-up actions
Response of at least 50% of each of group of stakeholders

Recognition of the outcomes through discussion about interpretations
Outcomes are viewed as a basis for discussion with all stakeholders
First ideas for feedback to the teams
Written report to support the feedback process

Adjusting feedback to situation in the organization and results of the survey
Way of feedback in line with skills of line-managers
Clarity about status feedback and follow-up actions after feedback sessions
Written report available as a basis for feedback sessions

Interpretation of outcomes separate from making plans for improvement
Line-managers facilitate the feedback sessions and are responsible for realization of follow-up actions
Integrate plans for improvement and follow-up actions in change process
Management team provides overview and looks for common themes for improvement 



learning tool may lead to a shift to a more developmental change approach. In an organization

development context aimed at joint learning and changing, survey feedback is a suitable

intervention for diagnosis and for monitoring the change process.

Realizing effective survey feedback requires knowledge of survey research and expertise in

facilitating the intervention. Facilitating the intervention asks for a degree of involvement in

the change process that is absent in academic research. In applied research and in action

research the researcher-consultant develops a relationship with people in the organization.

This relationship allows for a customized plan for the survey feedback and for a critical 

examination of the organization and the change process together with the management team

and line-managers. At the same time, distance is needed to examine the results from an

external perspective and to transfer ownership of the outcomes to the organization. Survey

feedback primarily asks for a facilitator role, extended with research expertise.

Learning and Changing with the Use of Survey Feedback
What Makes Changing Organizations Difficult?

The first general conclusion of this study is that realizing far-reaching change in organizations

is difficult when insufficient attention is given to the approach and proceedings of the change

process. Management teams usually follow a design approach by which the top of the organization

steers by way of fixed goals. Few possibilities exist for contributions from other stakeholders.

Separate roles of the management team, line-managers, and employees result in differing

perspectives on the change process. Usually, the management team works on its own change

process, sometimes assisted by line-managers. The potential contribution of employees is

not being used. The management teams believe their design approach works well. The line-

managers are less positive than the management teams, but more positive than the employees.

Employees criticize almost all aspects of the change process in their organization, especially

the top-down implementation of changes, the limited amount of time for the changes, the

restricted availability of resources for realizing changes, the lack of dialogue about the change

approach, and the insufficient stimulation of communication and exchange of ideas. These

are essentially criticisms of the conduct of the management teams. The conduct of line-

managers does not form a barrier to change. The top-down implementation style occurs in

the existing organizational hierarchy (line-structure). This is complicated, because realization

needs to take place in a short time and with few extra resources. Change processes are rarely

monitored along the way, which results in a limited view of the proceedings of these processes.

Elaboration of this conclusion follows five themes. Firstly, the limitations of the design

approach to change are discussed. As a result of this approach, proposed solutions are poorly

recognized, not accepted, insufficiently worked out, or considered unattainable. A small

group of people is responsible for devising what others must do. Stagnation occurs when the

solutions are transferred. Secondly, indications that support the choice of a development

approach are considered. The change issues are suitable, people in the changing organizations

want to contribute, resistance to change does not occur, and a development approach hardly

leads to barriers to change. A third theme is the differences in perspective of the three groups.

Bringing together these perspectives is important for creating a common understanding of

the problems, solutions, and realization of the changes. This asks for a conscious striving for
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interaction, discussions, and communication between groups and individuals. A fourth

theme is the importance of paying attention to the processual dimension of change. In a so-called

change organization, change tasks and process responsibility are assigned to specific persons.

They ensure that time and resources are made available for the change, they realize progress, and

they monitor the proceedings of the process. Fifth and finally, further research is proposed.

This research may focus on organizational processes as barriers to change, the reasons for

choosing a certain change approach, as well as the way of assessing the change approach, and

the relationship between process effectiveness and outcome effectiveness.

When Does Survey Feedback Contribute to a Change Process?

The second general conclusion is that survey feedback contributes to a change process if

three conditions are met. Firstly, the principles of the intervention need te be discussed with

the management team and line-managers and a working plan for the survey feedback has to

be made. Secondly, the completion of each of the steps of the survey feedback is important to

ensure feedback at the team level. Following the accompanying detailed stepwise procedure

promotes the effectiveness of the feedback. Thirdly, facilitating the intervention is needed to

complete the steps and to realize plans for improvement that are made during the feedback

sessions. Line-managers play a central role in the survey feedback. Thus, a connection is

ensured with existing steering processes in the organization. In certain situations it is possible

to make the survey feedback a collaborative project of managers and employees. Facilitating

the intervention asks for a process role. Facilitating mainly aims at transferring ownership of

the intervention to people in the organization, and at achieving commitment to improvement

of the change process and follow-up actions. Survey feedback is especially effective when the

intervention is used as a learning tool for the whole organization. The intervention is less

effective when used as a steering tool for managers. Working with survey feedback strengthens

a change process in four ways. Firstly, it highlights what runs well and what runs less well in

an organization and its change process by following a systematical procedure. Secondly, the

results are fed back to all stakeholders. Thirdly, groups in an organization are stimulated to

discuss the outcomes and their own perspectives on the situation. Finally, the feedback creates

a starting point for taking action on exposed problems.

Elaboration of this conclusion follows five themes, along with a discussion of six dilemmas

that are relevant for professional use of survey feedback in change processes. The first theme

is the principles and effects of the intervention. The aims of survey feedback are that groups

and individuals in an organization learn to understand each other better, improve their 

communication, obtain more information about the changes, and cooperate to achieve these

changes. The key factors are interactions concerning the outcomes of the survey and collaboration

in devising solutions for identified problems. One dilemma is whether or not to start with

the intervention when a design approach to change is being followed. After all, survey feedback

is an organization development intervention. Nonetheless, the intervention can contribute

to a shift from a design approach to a development approach. A second dilemma is whether

the intervention should be seen as a method or as a methodology. When survey feedback is

seen as a methodology, it is combined with other interventions. This puts extra demands on

researchers and consultants working with it. The second theme is the classical approach to
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survey feedback with a central role for line-managers. An advantage of this approach is that

it connects to existing steering processes. An alternative is to incorporate the developmental

principles in the early steps of the intervention. Here, a dilemma is whether or not line-

managers should be given a central role in the survey feedback. The third theme is the apparent

opposition of the expert role and process role in working with survey feedback. Here,

a dilemma is whether to focus on doing research or on realizing interaction between stakeholders

in an organization. In the former situation an expert role is suitable, in the latter a process

role fits. A process role also requires research expertise, yet this knowledge is used in a different

way. The fourth theme is the positioning of survey feedback and explicit discussion of the

principles of the intervention. Here, the dilemma is whether a survey feedback is positioned

as a steering tool for managers or as a learning tool for all stakeholders. The final dilemma is

whether survey feedback should be used as a separate intervention or whether the intervention

is connected to other change activities. Connection to other activities contributes to the

effectiveness of the intervention. The fifth theme is further research on survey feedback. This

may focus on the set of starting conditions, follow-up actions, the process role of the researcher

or consultant, and improvement of the survey.

The Power of Survey Feedback as an Intervention and Learning Tool in Change Processes

Evaluating the power of survey feedback asks for a perspective on the effectiveness of the

intervention. Using survey feedback as a learning tool means that movement is created in the

following ways: (1) a systematic examination of the situation within the changing organization

involving all stakeholders, (2) a focused discussion of the questions of what goes well and

what goes less well with a central role of exchanging different perspectives and interaction

between groups and individuals, (3) the formation of a common idea about problems and

possible solutions in the changing organization, and (4) the management team, line-managers,

and employees commit themselves to realize improvement. It is essential to make sure that

proposed actions are subsequently executed. This requires proper planning, that proposed

solutions are worked out in detail, and that responsibility is assigned to specific persons.

Working with survey feedback means that people in an organization opt for collaborative

learning, changing, and steering.

471



472



literatuur

Aspeslagh, A. (1996b). Een onderzoek naar het veranderingsvermogen van organisaties en de wijze waarop

dat kan worden vergroot (doctoraalscriptie). Amsterdam: Faculteit PSCW - Organisatiekunde.

Aspeslagh, A. (Red.). (1996a). De ontwikkeling van een meetinstrument voor het veranderingsvermogen

van organisaties (intern onderzoeksverslag). Amsterdam: Faculteit PSCW - Organisatiekunde.

Astley, W.G., & Van de Ven, A.H. (1983). Central perspectives and debates in organization theory.

Adminstrative Science Quarterly, 28, 245-273.

Bass, B.M. (1960). Leadership, psychology, and organizational behavior. New York: Harper.

Beckhard, R., & Harris, R.T. (1987). Organizational transitions. Managing complex change (2e druk).

Reading, MA: Addison-Wesley.

Beer, M. (1980). Organization change and development. A systems view. Santa Monica, CA: Goodyear.

Beer, M. (1988). The critical path to change: Keys to success and failure in six companies. In R.H.

Kilmann, T.C. Joyce, & Associates (Red.), Corporate transformation. Revitalizing organizations for a

competitive world (pp. 17-45). San Fransisco: Jossey-Bass.

Beer, M., & Eisenstat, R.A. (1996). Developing an organization capable of implementing strategy and

learning. Human Relations, 49, 597-619.

Beer, M., Eisenstat, R.A., & Spector, B. (1990a). The critical path to corporate renewal. Boston: Harvard

Business School Press.

Beer, M., Eisenstat, R.A., & Spector, B. (1990b). Why change programs don't produce change. Harvard

Business Review, 68, 158-166.

Beer, M., & Walton, A.E. (1987). Organization change and development. Annual Review of Psychology, 38,

339-367.

Van Beinum, H., Facheux, C., & Van der Vlist, R. (1996). Reflections on the epigenic significance of

action research. In S. Toulmin & B. Gustavson (Red.), Beyond theory. Changing organizations through

participation (pp. 179-201). Amsterdam: John Benjamins.

Bekman, A.A.M. (1998). Bewogen organisaties. Het klantproces als bron voor vernieuwing en vermaat-

schappelijking van organisaties (dissertatie). Assen: Van Gorcum.

Belasco, J.A. (1990). Teaching the elephant to dance. Empowering change in your organization. New York:

Crown.

Bennebroek Gravenhorst, K.M., & Boonstra, J.J. (1997a). Beïnvloedingsgedrag van adviseurs in 

veranderingsprocessen. M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 51, 36-49.

Bennebroek Gravenhorst, K.M., & Boonstra, J.J. (Red.). (1997b). Power dynamics and organizational

change II. Symposiumbundel voor achtste EAWOP congres, Verona.

Bennebroek Gravenhorst, K.M., & Boonstra, J.J. (1998). The use of influence tactics in constructive

change processes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 7, 179-196.

Bennebroek Gravenhorst, K.M., Werkman, R.A., & Boonstra, J.J. (in druk). The change capacity of

organizations: General assessment and five configurations. Applied Psychology: An International Review.

Bennis, W.G., Benne, K.D., & Chin, R. (1961). Introduction. In W.G. Bennis, K.D. Benne, & R. Chin

(Red.), The planning of change (pp. 1-6). London: Holt, Rinehart & Winston.

Bettis, R.A., & Prahalad, C.K. (1995). The dominant logic: Retrospective and extension. Strategic

Management Journal, 16, 5-14.

473



Bisbal, J., Lawless, D., Wu, B., & Grimson, J. (1999). Legacy information systems: Issues and directions.

IEEE Software, 16, 103-111.

Block, P. (1996). Feilloos adviseren. Een praktische gids voor adviesvaardigheden. Schoonhoven: Academic Service.

Boendermaker, L. (1995). Jongeren in justitiële behandelinrichtingen. Den Haag: Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Boendermaker, L., & Verwers, C. (1996). Een veld in beeld. Een beschrijving van het werk in de justitiële

behandelinrichtingen. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Bolwijn, P.T., & Kumpe, T. (1989). Wat komt na flexibiliteit? De industrie in de jaren negentig. M&O

Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 43, 91-111.

Boonstra, J.J. (1991). Integrale organisatieontwikkeling. Vormgeven aan fundamentele veranderingsprocessen

in organisaties (dissertatie). Utrecht: Lemma.

Boonstra, J.J. (1994). Herontwerp, reengineering en ontwikkeling. Gedrag & Organisatie, 6, 331-351.

Boonstra, J.J. (2000). Lopen over water (inaugurele rede). Amsterdam: Vossiuspers.

Boonstra, J.J., & Bennebroek Gravenhorst, K.M. (1998). Power dynamics and organizational change:

A comparison of perspectives. European Journal of Work and Organizational Psychology, 7, 97-120.

Boonstra, J.J., & Steensma, H.O. (1996). Succesvol veranderen van organisaties. In J. Boonstra, H.O.

Steensma, & M.I. Demenint (Red.), Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties. Theorie en praktijk van

complexe veranderingsprocessen (pp. 275-310). Utrecht: Lemma.

Boonstra, J.J., Steensma, H.O., & Demenint, M.I. (Red.). (1996). Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties.

Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen. Utrecht: Lemma.

Boonstra, J.J., & Vink, M.J. (1996). Technological and organizational innovation: A dilemma of fundamental

change and participation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 351-375.

Boonstra, J.J., & Van der Vlist, R. (1996). Begeleiden van veranderingsprocessen. In J. Boonstra, H.O.

Steensma, & M.I. Demenint (Red.), Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties. Theorie en praktijk van

complexe veranderingsprocessen (pp. 55-98). Utrecht: Lemma.

Born, D.H., & Matthieu, J.E. (1996). Differential effects of survey-guided feedback: The rich get richer and

the poor get poorer. Group and Organization Management, 21, 388-403.

Bouwen, R. (1995). The reconstruction of power relationships: Four approaches dealing with the new

logic and the dominant logic in organizational innovation. In J.J. Boonstra (Red.), Power dynamics and

organizational change I (pp. 23-40). Symposiumbundel voor zevende EAWOP congres, Györ.

Bowers, D.G. (1973). OD techniques and their results in 23 organizations: The Michigan ICL study.

Journal of Applied Behavioral Science, 9, 21-43.

Bowers, D.G., & Franklin, J.L. (1972). Survey-guided development: Using human resources measurement

in organizational change. Journal of Contemporary Business, 1, 43-55.

Bracker, J. (1980). The historical development of the strategic management concept. Academy of

Management Review, 5, 219-224.

Breuer, F.J.L.I. (1980). Het veranderingsvermogen van de organisatie en de organisatie-adviseur. In P.A.E.

van de Bunt & C.J. Lammers (Red.), Organisatieverandering en -advieswerk (pp. 35-50). Alphen a/d Rijn:

Samsom.

De Bruijn, J.A., Ten Heuvelhof, E.F., & In 't Veld, R.J. (1998). Procesmanagement. Over procesontwerp en

besluitvorming. Schoonhoven: Academic Service.

Buchanan, D., & Boddy, D. (1992). The expertise of the change agent. New York: Prentice-Hall.

Van de Bunt, P.A.E. (1978). De organisatieadviseur, begeleider of expert? Alphen a/d Rijn: Samsom.

474



Burger, Y.D. (1992). Tussen realiteit en retoriek. Decentralisatie en automisering in de praktijk. Delft: Eburon.

Burke, W.W. (1987). Organization development. A normative view. Reading, MA: Addison-Wesley.

Burns, T., & Stalker, G.M. (1961). The management of innovation. Cambridge, MA: Ballinger.

De Caluwé, L. (1997). Veranderen moet je leren. Een evaluatiestudie naar de opzet en effecten van een 

grootschalige cultuurinterventie met behulp van een spelsimulatie (dissertatie). Den Haag: Delwel.

De Caluwé, L. (2001). Organisatie-adviseurs veranderen (inaugurele rede). Alphen a/d Rijn: Samsom.

De Caluwé, L., & Vermaak, H. (1999). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Alphen 

a/d Rijn: Samsom.

De Caluwé, L., & Witteveen, A. (Red.). (2000). Themanummer: Organisatieadvies - wat is dat? M&O

Tijdschrift voor Management en Organisatie, 54.

Carnall, C.A. (1999). Managing change in organizations (3e druk). London: Prentice-Hall.

Child, J., & Loveridge, R. (1990). Information technology in European service. Toward a microelectronic

future. Oxford: Basil Blackwell.

Chin, R., & Benne, K.D. (1969). General strategies for effecting change in human systems. In W.G. Bennis,

K.D. Benne, & R. Chin (Red.), The planning of change (pp. 32-59). London: Holt, Rinehart & Winston.

Coch, L., & French, J.R.P., Jr. (1948). Overcoming resistance to change. Human Relations, 1, 512-532.

De Cock, G., Bouwen, R., De Witte, K., & De Visch, J. (1986). Organisatieklimaat en -cultuur. Leuven: Acco.

Conner, D.R. (1993). Managing at the speed of change. How resilient managers succeed and prosper where

others fail. New York: Villard Books.

Cozijnsen, A.J. (2001). Anders veranderen. De nieuwe balans tussen mens en technologie (inaugurele rede).

Alphen a/d Rijn: Samsom.

Cozijnsen, A.J., & Vrakking, W.J. (1995). Ontwerp en invoering. Strategieën voor organisatieverandering.

Alpen a/d Rijn: Samsom.

Cummings, T.G., & Worley, C.G. (1993). Organization change and development (5e druk). Minneapolis,

MN: West.

Daft, R.L. (1998). Organisatietheorie en -ontwerp. Schoonhoven: Academic Service.

Dankbaar, B. (1996). Organiseren in een turbulente omgeving. De creatieve onderneming op de drempel van

de 21ste eeuw (inaugurele rede). Maastricht: Datawyse.

Deal, T.E., & Kennedy, A.A. (1982). Corporate cultures. The rites and rituals of corporate life. Reading, MA:

Addison-Wesley.

Demenint, M.I., Van der Vlist, R., & Allegro, J. (1989). Organisaties in een dynamische wereld. In J.J.

Boonstra, M.I. Demenint, & H.O. Steensma (Red.), Organiseren en veranderen in een dynamische

wereld. Begeleiden van veranderingsprocessen binnen organisaties (pp. 15-33). Culemborg: Lemma.

Denzin, N.K. (1978). The research act (2e druk). New York: McGraw-Hill.

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1994). Entering the field of qualitative research. In N.K. Denzin & Y. Lincoln

(Red.), Handbook of qualitative research (pp. 1-17). Thousand Oaks, CA: Sage.

Van Dijk, N.M.H. (1989). Methodische strategie van organisatieverandering. Delft: Eburon.

Van Dongen, H.J., De Laat, W.A.M., & Maas, A.J.J.A. (1996). Een kwestie van verschil. Conflicthantering en

onderhandeling in een configuratieve organisatietheorie. Delft: Eburon.

Doorewaard, H. (1999). Organisatieontwikkeling: concepten en benaderingen. In H. Doorewaard & W. de

Nijs (Red.), Organisatieontwikkeling en human resource management (pp. 49-67). Utrecht: Lemma.

Doorewaard, H. (2000). De andere organisatie... en wat heeft de liefde er nou mee te maken? (inaugurele rede).

Utrecht: Lemma.

475



Dunphy, D.C. (1981). Organizational change by choice. Sydney: McGraw-Hill.

Edwards, J.E., Thomas, M.D., Rosenfeld, P., & Booth-Kewley, S. (1997). How to conduct organizational 

surveys. A step-by-step guide. Thousand Oaks, CA: Sage.

Emans, B.J.M. (1986). Interviewen. Theorie, techniek en training (2e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Emans, B.J.M. (1995). Macht en machtsgebruik van leidinggevenden. In R. van der Vlist, H.O. Steensma,

A. Kampermann, & J. Gerrichhausen (Red.), Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties (pp. 103-127).

Utrecht: Lemma.

Emery, F.E., & Trist, E.L. (1965). The causal texture of organizational environments. Human Relations, 18, 21-32.

Van Es, R. (2000). Ethiek in adviesprocessen. Alphen a/d Rijn: Samsom.

Fowler, F.J. (1984). Survey research methods. Beverly Hills, CA: Sage.

French, J.R.P., & Raven, B. (1960). The bases of social power. In D. Cartwright & A. Zander (Red.), Group

dynamics: Research and theory (2e druk, pp. 607-623). London: Tavistock.

French, W.L., & Bell, C.H. (1995). Organization development. Behavioral science interventions for organization

improvement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

French, W.L., Kast, F.E., & Rozenzweig, J.E. (1985). Understanding human behavior in organizations. New York:

Harper & Row.

Frissen, P. (1986). Organisatiecultuur: Een overzicht van benaderingen. M&O Tijdschrift voor

Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 40, 532-544.

Fruytier, B.G.M. (1994). Organisatieverandering en het probleem van de baron van Münchhausen. Delft: Eburon.

Futrell, D. (1994). Ten reasons why surveys fail. Quality Progress, 27, 65-70.

Ganzevoort, J.W. (1985). Ontwerpen en ontwikkelen, de veranderkundige dimensies van het organiseren.

M&O Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 39, 56-68.

Ganzevoort, J.W. (1999). Organiseren als menselijk leven (inaugurele rede). Amsterdam: Vossiuspers.

Gerrichhauzen, J., Kampermann, A., & Kluytmans, F. (1994). Interventies bij organisatieverandering.

Deventer: Kluwer.

Greiner, L.E., & Schein, V.E. (1988). Power and organization development. Mobilizing power to implement

change. Reading, MA: Addison-Wesley.

Guba, E.G., & Lincoln, Y. (1989). Fourth generation evaluation. London: Sage.

Hackman, J.R., & Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory.

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 16, 205-279.

Hackman, J.R., & Oldham, G.R. (1980). Work Redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.

Hajer, M. (2000). Politiek als vormgeving (inaugurele rede). Amsterdam: Vossiuspers.

Hancock, W.M., Macy, B.A., & Peterson, S. (1983). Assesment of technologies and their utilization. In S.E.

Seashore, E.E. Lawler, P.H. Mirvis, & C. Cammann (Red.), Assessing organizational change. A guide to

methods, measures, and practices (pp. 257-284). New York: Wiley.

Hardy, C., & Clegg, S.R. (1996). Some dare call it power. In S.R. Clegg, C. Hardy, & W.R. Nord (Red.),

Handbook of organizational studies (pp. 622-641). London: Sage.

Harrison, M.I. (1994). Diagnosing organizations. Methods, models, and processes. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hatch, M.J. (1997). Organization theory. Modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford: Oxford

University Press.

Heller, F. (1994). Verandering in organisaties: Stimulerende en remmende factoren. In P.J.D. Drenth, H.

Thierry, & C.J. de Wolff (Red.), Nieuw handboek A&O-psychologie (Aflevering 12 § 5.5, pp. 1-43).

476



Heller, F., Pusic, E., Strauss, G., & Wilpert, B. (1998). Organizational participation. Myth and reality.

Oxford: Oxford University Press.

Herriot, R.E., & Firestone, W.A. (1983). Multisite qualitative policy research: Optimizing description and

generalizability. Educational Researcher, 12, 14-19.

Den Hertog, F., & Van Sluijs, E. (1995). Onderzoek in organisaties. Een methodologische reisgids. Assen:

Van Gorcum.

Van Hoewijk, R. (1988). De betekenis van de organisatiecultuur: een literatuuroverzicht. M&O Tijdschrift

voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 42, 4-46.

Huse, E.F., & Cummings, T.G. (1985). Organization development and change (3e druk). St. Paul, MN: West.

INK (1996). Gids voor zelfevaluatie. Verder op weg naar Totale Kwaliteit (2e druk). 's-Hertogenbosch:

Instituut Nederlandse Kwaliteit.

Johnson, H.J. (1993). Training 101: Another look at employee surveys. Training & Development, 47, 15-18.

Judd, C.M., Smith, E.R., & Kidder, L.H. (1986). Research methods in social relations. Forth Worth, TX:

Harcourt Brace Jovanovich.

Kahn, W.A. (1993). Facilitating and undermining organizational change: A case study. Journal of Applied

Behavioral Science, 29, 32-55.

Kanter, R.M. (1985). Managing the human side of change. The Management Review, 74, 5-56.

Kanter, R.M., Stein, B.A., & Jick, T.D. (1992). The challenge of organizational change. New York: The Free Press.

Kast, F.E., & Rosenzweig, J.E. (1985). Organization and management: A systems and contingency approach

(4e druk). New York: McGraw-Hill.

Katz, D., & Kahn, R.L. (1978). The social psychology of organizations (2e druk). New York: Wiley.

Kelly, J.E. (1992). Does job re-design theory explain job re-design outcomes? Human Relations, 45, 753-774.

Keuning, D., & Eppink, D.J. (1990). Management en organisatie. Theorie en toepassing (4e druk). Leiden:

Stenfert Kroese.

Klein, S.M. (1996). A management communication strategy for change. Journal of Communication

Management, 9, 32-46.

Van der Klink, M.R. (1999). Effectiviteit van werkplek-opleidingen (dissertatie). Enschede: Universiteit Twente.

Kloosterboer, P.P., & Sterk, R.M. (1994). Situationeel adviseren. M&O Tijdschrift voor Organisatiekunde en

Sociaal Beleid, 41, 134-146.

Koeleman, H. (1997). Interne communicatie als managementinstrument. Strategieën, middelen en achtergronden

(3e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Koopman, P.L., & Pool, J. (1991a). Management dilemma's in reorganizations. European Work and

Organizational Psychologist, 1, 225-244.

Koopman, P.L., & Pool, J. (1991b). Management en besluitvorming in organisaties. Een strategisch perspectief.

Assen: Van Gorcum.

Kotter, J.P. (1996). Leading change. Harvard: Harvard Business School Press.

Van der Krogt, T.W.P.M., & Vroom, C.W. (1988). Organisaties in beweging. Culemborg: Lemma.

Kuhnert, K.W. (1993). Survey/Feedback as art and science. In R.T. Golembiewski (Red.), Handbook of

organizational consultation (pp. 459-465). New York: Marcel Dekker.

Kuipers, H., & Van Amelsfoort, P. (1990). Slagvaardig organiseren. Inleiding in de sociotechniek als integrale

ontwerpleer. Deventer: Kluwer.

Lammers, C.J. (1987). Organisaties vergelijkenderwijs (3e druk). Utrecht: Het Spectrum.

477



Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W. (1967). Organization and environment. Managing differentiation and

integration. Boston: Harvard Business School.

Leavitt, H.J. (1978). Mangerial psychology (4e druk). Chicago: University of Chicago Press.

De Leeuw, A.C.J. (1994). Besturen van veranderingsprocessen. Assen: Van Gorcum.

Leliveld, R., & Vink, M.J. (1996). Organisatieverandering en nieuwe technologie: Het veranderingsproces 

bij de BankGiroCentrale. In M.J. Vink & M. Volkers (Red.), Organisatieverandering en technologie (pp. 75-106).

Utrecht: De Tijdstroom.

Levy, A., & Merry, U. (1986). Organizational transformation. Approaches, strategies, theories. New York: Praeger.

Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria

and social change. Human Relations, 1, 5-41.

Lippitt, R. (1986). Het gebruik van weerstand als positieve bron voor vernieuwing. In A.J. Cozijnsen & W.J.

Vrakking (Red.), Handboek voor strategisch innoveren. Een internationale balans (pp. 147-153). Deventer:

Kluwer.

Lippitt, R., Watson, J., & Westley, B. (1958). Planned change. A comparative study of principles and techniques.

New York: Harcourt, Brace & World.

Mastenbroek, W.F.G. (1996). Conflicthantering en organisatieontwikkeling (4e druk). Alphen a/d Rijn: Samsom.

Mastenbroek, W.F.G. (1997). Verandermanagement. Heemstede: Holland Business Publications.

Meerling. (1984). Methoden en technieken van psychologisch onderzoek (2e druk). Meppel: Boom.

Metselaar, E.E. (1997). Assessing the willingness to change (dissertatie). Amsterdam: VU-huisdrukkerij.

Miles, M.B., Hornstein, H.A., Callahan, D.M., Calder, P.H., & Schiavo, R.S. (1969). The consequence of

survey feedback: Theory and evaluation. In W.G. Bennis, K.D. Benne, & R. Chin (Red.), The planning of

change (2e druk, pp. 457-468). London: Holt, Rinehart & Winston.

Miller, E.J., & Rice, A.K. (1967). Systems of organization. The control and task of sentient boundaries.

London: Tavistock Publications.

Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Mintzberg, H. (1983). Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Morgan, G. (1997). Images of organization. Thousand Oaks, CA: Sage.

Mulder, M. (1984). Omgaan met macht. Amsterdam: Elsevier.

Munduate, L., & Bennebroek Gravenhorst, K.M. (in druk). Introduction to the special issue on power

dynamics and organizational change. Applied Psychology: An International Review.

Nadler, D. (1977). Feedback and organization development. Using data-based methods. Reading, MA:

Addison-Wesley.

Nadler, D., & Tushman, M. (1986). Managing strategic organizational change. Frame bending and frame breaking.

New York: Delta Consulting Group.

Neff, F.W. (1965). Survey research: A tool for problem diagnosis and improvement in organizations. In A.W.

Gouldner & S.M. Miller (Red.), Applied sociology. Opportunities and problems. New York: The Free Press.

Van Nistelrooij, A.T.M. (1999). Collectief organiseren. Een sociaal-constructionistisch onderzoek naar het werken

met grote groepen (dissertatie). Utrecht: Lemma.

Ostroff, C. (1992). The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational

level analysis. Journal of Applied Psychology, 77, 963-974.

Peters, T.J., & Waterman, R.H. (1982). In search of excellence. Lessons from America's best-run companies.

New York: Harper & Row.

478



Pettigrew, A.M. (1987). Researching strategic change. In A.M. Pettigrew (Red.), The management of

strategic change. Oxford: Blackwell.

Pettigrew, A.M., Ferlie, E.B., & McKee, L. (1992). Shaping strategic change. London: Sage.

Pettigrew, A.M., & McNulty, T. (1998). Sources and uses of power in the boardroom. European Journal of

Work and Organizational Psychology, 7, 197-214.

Pettigrew, A.M., & Whipp, R. (1991). Managing change for competitive success. Oxford: Blackwell.

Pfeffer, J. (1992). Managing with power. Politics and influence in organizations. Boston: Boston: Harvard

Business School Press.

Pfeffer, J., & Salancik, G.R. (1978). The external control of organizations. New York: Harper & Row.

Phillips, J.J. (2000). The consultant's scorecard. Tracking results and bottom-line impact of consulting projects.

New York: McGraw-Hill.

Pinchot, G., & Pinchot, E. (1994). The end of bureaucracy and the rise of the intelligent organization.

San Francisco: Berrett-Koehler.

Pool, J., & Hesselink, M. (1996). Kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Zorgcoördinatie in de

gehandicaptenzorg als voorbeeld. In J. Boonstra, H.O. Steensma, & M.I. Demenint (Red.), Ontwerpen

en ontwikkelen van organisaties. Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen (pp. 173-203).

Utrecht: Lemma.

Quinn, R.E., & Rohrbaugh, J. (1983). A spatial model of effectiveness criteria: Toward a competing values

approach to organizational analysis. Management Science, 29, 363-377.

Raven, B.H. (1992). A power/interaction model of interpersonal influence: French and Raven thirty years

later. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 217-244.

Rogers, E.M. (1983). Diffusion of innovations (3e druk). New York: The Free Press.

Schein, E.H. (1988). Process consultation (2e druk). Reading, MA: Addison-Wesley.

Schein, E.H. (1992). Organizational culture and leadership (4e druk). San Fransisco: Jossey-Bass.

Schuiling, G.J. (2001). Persoonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling. Werkzame ingrediënten bij

organisatieaanpassing (dissertatie). Deventer: Kluwer.

Seashore, S.E. (1987). Surveys in organizations. In J.W. Lorsch (Red.), Handbook of organizational behavior

(pp. 140-154). Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall.

Senge, P.M. (1990). The fifth discipline. The art and practice of the learning organization. New York:

Currency Doubleday.

Singh, V. (1997). Systems integration: Coping with legacy systems. Integrated Manufacturing Systems, 8, 24-28.

De Sitter, L.U. (1989). Moderne sociotechniek. Gedrag & Organisatie, 2, 222-252.

Stake, R.E. (1995). The art of case study research (2e druk). Thousand Oaks, CA: Sage.

Stappers, J.G. (1994). De definities van communicatie. In W.F. van Raaij (Red.), Communicatie en informatie:

een stand van zaken (pp. 13-36). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Steensma, H.O. (1999). Management van organisatietransformatie. In H.O. Steensma (Red.), Trends in

organisatieverandering (pp. 147-167). Utrecht: Lemma.

Steensma, H.O., Demenint, M.I., & Allegro, J.T. (1996). Organisaties in een dynamische wereld. In J.J.

Boonstra, H.O. Steensma, & M.I. Demenint (Red.), Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties.

Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen (pp. 17-53). Utrecht: Lemma.

Strebel, P. (1999). The change pact. Building commitment to ongoing change. London: Financial Times /

Pitman Publishing.

O'Sullivan, O. (1998). Legacy systems under strain. United States Banker, 108, 103-115.

479



Swanborn, P.G. (1987). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Meppel: Boom.

Swieringa, J., & Wierdsma, A.F.M. (1990). Op weg naar een lerende organisatie. Over het leren en opleiden

van organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Tichy, N.M. (1983). Managing strategic change. Technical, political, and cultural dynamics. New York:

Wiley.

Tichy, N.M., & Devanna, M.A. (1986). The transformational leader. New York: Wiley.

In 't Veld, R.J. (1991). Autopoiesis, configuration and steering: Impossibility theorem or dynamic steering

theory. In R.J. in 't Veld, L. Schaap, C.J.A.M. Termeer, & M.J.W. van Twist (Red.), Autopoiesis and 

configuration theory. New approaches to societal steering (pp. 3-17). Dordrecht: Kluwer Academic

Publishers.

In 't Veld, R.J. (1995). Spelen met vuur. Over hybride organisaties (inaugurele rede). Den Haag: VUGA.

In 't Veld, R.J. (1997). Noorderlicht. Over scheiding en samenballing (inaugurele rede). Den Haag: VUGA.

Van de Ven, A.H., & Joyce, W.F. (Red.). (1981). Perspectives on organization design and behavior. New York:

Wiley.

Vlaskamp, C., & Van Gemert, G.H. (1993). Zorg volgens plan. Nederlands Tijdschrift voor

Zwakzinnigenzorg, 19, 219-236.

Van der Vlist, R. (1989). Weerstand van leidinggevenden tegen fundamentele veranderingen. Gedrag &

Organisatie, 2, 305-314.

Van der Vlist, R. (1991). Leiderschap in organisaties. Utrecht: Lemma.

Van der Vlist, R. (1993). Geplande verandering van organisaties en organisatieontwikkeling in de jaren

negentig. In P.J.D. Drenth, H. Thierry, & C.J. de Wolff (Red.), Nieuw handboek A&O-psychologie

(Aflevering 10 § 4.5, pp. 1-54). Deventer: Van Loghum Slaterus.

Van der Vlist, R. (1998). De Psychologie: tussen 'Wetenschap' en praktijk (afscheidscollege). Leiden: Rijks

Universiteit Leiden.

Vogelaar, A.L.W. (1990). Arbeidssatisfactie. Een consequentie van behoeftenstructuur en kenmerken van

werk en werksituatie (dissertatie). Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

Vogelaar, A.L.W., & Van der Vlist, R. (1995). Het Job Characteristics Model en taakontwerp. Gedrag &

Organisatie, 8, 65-87.

Vossen, H., & Kluytmans, F. (1994). De effectiviteit van veranderingsprojecten. In J. Gerrichhauzen, A.

Kampermann, & F. Kluytmans (Red.), Interventies bij organisatieverandering (pp. 401-415). Deventer:

Kluwer.

Watson, G. (1969). Resistance to change. In W.G. Bennis, K.D. Benne, & R. Chin (Red.), The planning of

change (2e druk, pp. 488-498). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Weick, K.E., & Quinn, R.E. (1999). Organizational change and development. Annual Review of

Psychology, 50, 361-386.

Weisbord, M.R. (1992). Discovering common ground. San Fransisco: Berrett-Koehler.

Weisbord, M.R. (1993). Diagnosing your organization. Six places to look for trouble with or without a

theory. In R.T. Golembiewski (Red.), Handbook of organizational consultation (pp. 753-766). New

York: Marcel Dekker.

Werkman, R.A., & Boonstra, J.J. (2001). Action research as a method for improving the effectivity of change

processes and stimulating learning in organizations: A case study. Paper presented at the 17th EGOS

Colloquium, Lyon.

480



Werkman, R.A., Boonstra, J.J., & Bennebroek Gravenhorst, K.M. (2001). Het veranderingsvermogen

van organisaties. Interpretatie van vijf configuraties en implicaties voor de praktijk van organisatie-

verandering. M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 55, 7-27.

Wierdsma, A.F.M. (1999). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon.

Wierdsma, A.F.M. (2001). Leidinggeven aan co-creërend veranderen. Balanceren tussen broosheid en 

maakbaarheid (inaugurele rede). Breukelen: Nyenrode University Press.

Wijnen, G., Renes, W., & Storm, P. (1984). Projectmatig werken. Utrecht: Het Spectrum.

Wissema, J.G., Messer, H.M., & Wijers, G.J. (1991). Angst voor veranderen? Een mythe! (5e druk). Assen:

Van Gorcum.

Yin, R.K. (1994). Case study research. Design and methods (2e druk). London: Sage.

Yukl, G. (1998). Leadership in organizations (4e druk). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Yukl, G., & Falbe, C.M. (1991). Importance of different power sources in downward and lateral relations.

Journal of Applied Psychology, 76, 416-423.

Zaltman, G., & Duncan, R. (1977). Strategies for planned change. New York: Wiley.

Van der Zouwen, J., & de Jong-Gierveld, J. (1987). De vragenlijst in het sociaal onderzoek: Recente toe-

passingen, problemen en veranderingen. In J. van der Zouwen & J. de Jong-Gierveld (Red.), De vra-

genlijst in het sociaal onderzoek (pp. 11-22). Deventer: Van Loghum Slaterus.

Van der Zwaan, A.H. (1975). The sociotechnical systems approach: A critical evaluation. International

Journal of Production Research, 13, 149-163.

Van der Zwaan, A.H. (1990). Organisatie-onderzoek. Assen: Van Gorcum.

481



482



register
Aanleiding voor verandering

Aanpak van verandering (zie veranderaanpak)

Belemmerende factoren bij verandering

theoretische inventarisatie

ordening van lastige thema’s in de cases

conclusies over belemmeringen

Communicatie over verandering

Effectiviteit van survey-feedback (zie survey-feedback)

Effectiviteit van veranderingsprocessen (zie proceseffectiviteit)

Eigenaarschap van de survey-uitkomsten

Expertrol

Innovatievermogen (zie veranderingsvermogen)

Inrichten van een veranderingsproces

Inrichten van een veranderorganisatie

Interactie met betrokkenen over onderzoek

Interactie tussen betrokken, groepen, personen

Leidinggevenden

perspectief van leidinggevenden

rol van leidinggevenden in een survey-feedback (zie survey-feedback)

rol van leidinggevenden in een veranderingsproces

handelen van leidinggevenden

weerstand door leidinggevenden

weerstand van leidinggevenden

Leren in veranderingsprocessen

Leren veranderen

Middenkader (zie leidinggevenden)

Ontwerpbenadering, -aanpak

Ontwikkelbenadering, -aanpak

Pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen

Perspectieven van belanghebbenden

verschil en overeenkomst in perspectief

uitwisseling van perspectieven

Procesbelemmeringen

Proceseffectiviteit

Procesrol

Regelen van verandering

Regisseren van verandering (zie regelen)

Rol van de onderzoeker

Samenwerking in onderzoek

Sturen van verandering

top-down sturing

483



centrale sturing (zie top-down sturing)

Succesfactoren bij verandering

theoretische inventarisatie

ordening van wat goed gaat in de cases

conclusies over succesfactoren

Survey-feedback

effectiviteit van

leerervaringen in het werken met

ontwikkelen van

positioneren van

respons op survey

rol van leidinggevenden bij

rol van managementteam bij 

stapsgewijze aanpak van

versterking van een veranderingsproces met

vervolgacties na

voorwaarden voor effectief gebruik van

Veranderaanpak

aanpak van verandering

karakterisering van de veranderaanpak

Veranderingsvermogen

Verandermanagement

Verandermanagers

rol van verandermanagers

handelen van verandermanagers

perspectief van verandermanagers

Versterking van een veranderingsproces (zie survey-feedback)

Verwachtingen van de opdrachtgever

Vragenlijst (zie ook survey-feedback) 

Weerstand (zie ook leidinggevenden)

Wensen van de opdrachtgever (zie verwachtingen)

484



485



486



kilian bennebroek gravenhorst

9 789014 093062

ISBN 90-14-09306-3

NUGI 684

Laser Proof

Sterke staaltjes van samenwerking gaat over de vraag waarom 

verandering lastig is en wat er beter kan. In zes diepgaande case studies

wordt nagegaan wat belemmeringen zijn in veranderingsprocessen.

Structuur, cultuur of technologie van organisaties vormen meestal

geen obstakels. Juist de aanpak en inrichting van veranderings-

processen zorgen voor problemen. Een moeilijk vraagstuk voor veel

organisaties is hoe mensen samen invulling kunnen geven aan een

veranderingsproces. De case studies laten zien dat sommige organisaties

beter slagen in gezamenlijk veranderen dan andere en wat de effecten

daarvan zijn. Samenwerken in veranderingsprocessen vereist een

inspanning van alle betrokkenen. Juist die inspanning zorgt voor resultaat.

In elk van de case studies wordt gewerkt met survey-feedback. Met een

vragenlijst (survey) worden de stand van zaken in een veranderende

organisatie in kaart gebracht. Tijdens de terugkoppeling van de uitkomsten

naar alle betrokkenen (feedback) wordt bepaald wat de betekenis is van

die uitkomsten en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering.

Vervolgens gaat het erom dat mensen zelf actie ondernemen om 

verbetering te realiseren. Gaandeweg de case studies vindt ontwikkeling

plaats in de manier van werken met survey-feedback. Het resultaat is

een methodiek waarin gezamenlijk sturen, leren en veranderen worden

gecombineerd.
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