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Samenvatting (Dutch Summary)

Samenvatting (Dutch Summary) 
Verhalen over cultuurverandering. Discursieve (de)legitimering binnen 
Rijkswaterstaat

Aan het begin van dit millennium klinkt de roep om een cultuurverandering in de 
infrastructurele sector luider en luider. Het eindrapport van de parlementaire enquête naar de 
bouwfraude en andere (parlementaire) onderzoeksrapporten binnen de bouwsector komen 
met onthutsende conclusies over frauduleuze en inefficiënte werkpraktijken. Het gebrek 
aan integriteit en transparantie aan de kant van de bouwbedrijven en de veronderstelde 
onbekwaamheid van publieke infrastructuur organisaties ondermijnen het vertrouwen 
in de infrastructurele sector en leiden tot een wijdverbreide roep om een cultuuromslag 
in de bouw. Ook de 200-jaar oude organisatie van Rijkswaterstaat is onderwerp van 
kritiek. Enerzijds wordt men geroemd om infrastructurele werken van wereldfaam, maar 
tegelijkertijd bekritiseerd voor de eenzijdig technische focus. Rijkswaterstaat heeft het 
imago van een naar binnen gekeerd bastion, arrogant, een intern verdeeld eilandenrijk, 
en (financieel) niet ‘in control’. Kenmerkend voor de modernisering van de publieke sector 
sinds de jaren ’80, en zo ook voor de roep om verandering in de infrastructurele sector, 
is de op bedrijfsmatige principes gebaseerde filosofie van New Public Management 
(NPM). Voor publieke organisaties in de infrastructurele sector, zoals Rijkswaterstaat, 
betekent dit een transformatie van een rol als primair uitvoeringsorganisatie (technisch 
beheerder, meewerkend voorman, baas) naar dat van een deskundige opdrachtgever in de 
aanbesteding van infrastructurele projecten (netwerkmanager, regisseur, inkoper). Deze 
transformatie vereist een proces van heroriëntatie en herpositionering met gevolgen voor 
de betrokken professionals. Dit proefschrift is het resultaat van een langdurig etnografische 
studie binnen Rijkswaterstaat aan het begin van de jaren 2000. Het onderzoek richt zich 
op de manier waarop betrokkenen op verschillende manieren betekenis geven aan de rol 
en verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat in de infrastructurele sector. Het beschrijft 
het discursieve onderhandelingsspel rondom de organisatorische veranderingen binnen 
Rijkswaterstaat. Centraal staan de discursieve strategieën waarmee betrokken actoren 
een bepaald repertoire aan verhalen proberen te legitimeren (en te laten domineren) en 
andere verhalen proberen te delegitimeren (en te marginaliseren). 

Hoofdstuk 1 beschrijft de theoretisch uitgangspunten van dit onderzoek. Centraal staan 
theorieën over legitimering en (organisatie)discours. Onderzoek naar (organisatie) 
legitimiteit gaat traditioneel gezien uit van een nogal statische benadering van het 
begrip legitimiteit. In lijn met de groeiende aandacht voor discours en betekenisgeving 
in organisatiestudies, hanteert dit onderzoek een meer procesgerichte benadering van 
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legitimiteit. Deze studie ziet legitimiteit als een sociaal geconstrueerd en discursief 
geproduceerd fenomeen. Doel is om inzicht te krijgen in de discursieve strategieën die 
actoren hanteren om hun rol en positie te legitimeren. Discoursanalyse richt zich op de 
productie, verspreiding en interpretatie van teksten. Het gaat daarbij om zowel geschreven 
als gesproken tekst, beelden, symbolen en artefacten. Het uitgangspunt is dat taal een 
sociale werkelijkheid construeert. De literatuurstudie in hoofdstuk 1 onderscheidt drie 
soorten discours studies waarin specifiek aandacht is voor legitimering als een discursieve 
praktijk: kritische discoursanalyse, discursief institutionalisme en dialectische discours 
studies. De kritische discours studies kijken vooral naar de rol van macht en ideologie in 
relatie tot legitimering. Vaak gaat het hier om maatschappijkritische studies met veel 
aandacht voor hegemonisering en marginalisering, gericht op het blootleggen van de 
discursieve legitimering van ongelijkheid. De literatuur over discursieve institutionalisering 
bouwt voort op het werk van kritische discours onderzoekers. Centraal staat de idee dat taal 
betekenis geeft aan (sociale) praktijken en dat legitimering en delegitimering in belangrijke 
mate een discursieve praktijk is. Betekenisconstructies staan niet op zichzelf, maar worden 
beïnvloed door gebeurtenissen en beslissingen. Discursieve institutionalisering studies 
wijzen op de wisselwerking tussen gebeurtenissen en de productie van ‘teksten’. De vraag 
die hierbij aan de orde is, is hoe discursieve legitimatie wordt gevalideerd of teniet gedaan 
door de loop der gebeurtenissen. In dialectische-discours studies staat veelal de relationele 
kant van legitimering centraal. Binnen deze studies is veel aandacht voor processen van 
legitimering in dagelijkse interacties. Deze benadering koppelt legitimeringsprocessen 
aan processen van identiteitsconstructie en kijkt naar de manier waarop legitimering 
strategisch gebruikt wordt om een gevoel van eigenwaarde te verkrijgen of behouden. 
Samengenomen leidt dit tot een benadering van legitimiteit waarbij aandacht is voor 
het (strategisch) gebruik van taal en de verschillende – soms met elkaar concurrerende – 
verhalen, voor de manieren waarop deze verhalen in de loop van de tijd kunnen veranderen, 
en voor de rol van (collectieve) identiteitsconstructie in dit onderhandelingsspel. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de filosofische onderbouwing, het daaruit voortvloeiende 
ontwerp en de gebruikte methoden van onderzoek. Aan dit onderzoek liggen een sociaal 
constructivistische en een interpretatieve benadering van de sociale werkelijkheid 
ten grondslag. Uitgangspunt is dat de sociale werkelijkheid geconstrueerd wordt in 
de interacties tussen mensen. Dit onderzoek is gericht op het begrijpen van de sociaal 
geconstrueerde – (inter)subjectieve – werkelijkheidsconstructies en de manier waarop 
deze continu aan verandering onderhevig zijn. Doel van dit onderzoek is om inzicht te 
krijgen in de betekenisconstructies waarmee betrokken actoren het veranderproces 
binnen Rijkswaterstaat trachten te legitimeren of delegitimeren in dagelijkse interacties. 
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Het onderwerp van deze studie, en de constructivistische en interpretatieve benadering, 
verklaren de keuze voor een etnografische methodologie van onderzoek, met veel 
ruimte voor participatieve observatie, diepte-interviews en (kwalitatieve) tekstanalyses. 
Voor de uitvoering is ongeveer 2 jaar veldwerk gedaan binnen Rijkswaterstaat. In deze 
periode heb ik veel tijd doorgebracht binnen de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. Ik had 
beschikking over een werkplek bij bureau HID, waar naast de Hoofd-Ingenieur Directeur 
en de overige directieleden, ook communicatie en HRM gehuisvest waren. Daarnaast nam 
ik deel aan diverse bijeenkomsten in het kader van de reorganisatie van de Bouwdienst; 
participeerde ik in een serie werkbijeenkomsten van een landelijke project; interviewde ik 
vele medewerkers van de Bouwdienst en andere Rijkwaterstaat diensten en verzamelde 
ik talloze documenten (nieuwsberichten op internet en intranet, nieuwsbrieven, emails, 
memo’s, rapporten, presentaties, enzovoort). Uiteindelijk is gekozen voor een meervoudige 
casestudy waarbij drie cases centraal staan. De cases worden beschreven in hoofdstuk 
3 t/m 5. De eerste case is gericht op het corporate niveau van Rijkswaterstaat. Het 
betreft een tekstuele analyse van (nieuwjaars)toespraken van de directeur-generaal van 
Rijkswaterstaat en de voorzitters van de verschillende ondernemingsraden. De tweede 
case is gericht op het reorganisatieproces van de Bouwdienst en betreft een analyse van 
de manier waarop groepen medewerkers betekenis geven aan het door het management 
geïntroduceerde onderscheid tussen oud en nieuw, en hier (strategisch) naar gaan handelen. 
De derde case speelt zich af op projectniveau en bevat een analyse van de manier waarop 
diverse bij dit project betrokken professionals betekenis geven aan ‘de nieuwe werkwijze’ 
in een zogenaamd voorbeeldproject. Het doel van deze cases is niet om te vergelijken, maar 
om op elkaar voort te bouwen; ze zijn ook gericht op verschillende organisatieniveaus. 
De eerste case biedt als het ware de context voor de volgende twee cases: hoe wordt op 
corporate niveau een zogenaamde “narrative of change”  geconstrueerd en hoe krijgt 
dit vervolgens vorm in de dagelijkse werkelijkheid van de rest van de organisatie, op 
respectievelijk organisatie- en projectniveau? Het onderzoek is niet zomaar een etnografie, 
maar valt onder de noemer ‘toegepast’ organisatieonderzoek. Als onderzoeker maakte ik 
aanvankelijk deel uit van een klein team van interne en externe adviseurs die de directie van 
de Bouwdienst begeleidde bij de gewenste cultuurverandering. In hoofdstuk 2 reflecteer ik 
op de voor- en nadelen van deze positie. 

Hoofdstuk  3 analyseert een reeks (nieuwjaars)toespraken van de directeur-generaal (DG) van 
Rijkswaterstaat en de voorzitters van de verschillende ondernemingsraden over de periode 
2003-2008. Het veranderverhaal (“narrative of change”) van de DG bestaat uit een vijftal 
discursieve bouwstenen: een maatschappelijk, een operationeel, een publieksgericht, een 
marktgericht en een management discours. De eerste twee geven antwoord op de vraag 
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‘waarom doen we dit’. Het maatschappelijk discours plaatst de organisatie in een breder 
kader van maatschappelijke veranderingen, terwijl het operationele discours de aandacht 
vestigt op de interne organisatieproblematiek. De overige drie discoursen geven antwoord 
op de vraag ‘waarom doen we dit op deze manier’. Het publieksgerichte discours benadrukt 
het belang van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit en zet dit af tegen de – traditionele 
en eenzijdige – focus op technische kwaliteit. Het marktgerichte discours is gericht op de 
verschuiving van taken van de publieke naar de private sector. Hierin aandacht voor herstel 
van de verstoorde relaties in de bouwsector, het belang van een gezonde en duidelijke 
rolverdeling met de markt, efficiency- en markt (tenzij) denken. Het management discours 
is vooral gericht op de interne organisatie van Rijkswaterstaat (de organisatiestructuur- 
en cultuur) en benadrukt het belang van standaardisering, bezuinigingen en de behoefte 
aan een bepaald soort – andere – medewerkers. De analyse laat tevens zien hoe de DG 
speelt met de notie van tijd. De DG maakt gebruik van diverse temporele strategieën om 
de verandering in het heden te legitimeren: het naast elkaar plaatsen van een negatief 
verleden en een aantrekkelijke toekomst; het gebruik van de nieuwjaarsbijeenkomsten 
zelf als momenten van reflectie, en van de serie nieuwjaarsbijeenkomsten als zijnde een 
verhaal met een begin en een (ogenschijnlijk) gelukkig einde; en het gebruik van voltooid 
toekomende tijd. Het verhaal van de voorzitters van de ondernemingsraden maakt gebruik 
van het duidelijk tegenover elkaar plaatsen van twee groepen actoren: het management 
en de rest. Personeel en het proces van implementatie zijn de belangrijkste thema’s. Het 
personeelsdiscours verpersonaliseert het abstracte, numerieke denken van de DG door te 
wijzen op de slachtoffers van de verandering (ouderen en werknemers in lagere schalen) 
en de grote loyaliteit die de cultuur van Rijkswaterstaat kenmerkt. Het implementatie 
discours reduceert issues als weerstand, (de)motivatie, (on)tevredenheid of een gebrek aan 
draagvlak tot een communicatieprobleem tussen het management en de werkvloer. Het 
wijst het management op het belang van ‘goed werkgeverschap’. Het stelt bovendien dat 
de interne organisatorische problemen een management probleem zijn (in plaats van een 
personeelsprobleem) en het wijst het management op de ‘plicht’ om te corrigeren wat zij 
in het verleden verwaarloosd heeft: investeren in personeel. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillende, deels rivaliserende verhalen die ontstaan rondom 
de herpositionering van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. De Bouwdienst is een van 
de eerste diensten binnen Rijkswaterstaat waar een grootschalige reorganisatie wordt 
doorgevoerd. Het verhaal van het management is sterk gebaseerd op het definiëren 
van het onderscheid tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ werk; oud werk zijnde de uitvoerende 
werkzaamheden – tekenen, rekenen, ontwerpen – die worden overgenomen door de markt; 
en nieuw werk zijnde die activiteiten die passen bij de nieuwe positie van de Bouwdienst 
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als ‘netwerkorganisatie’ en ‘innovatieve kennisorganisatie’. Dit oud-nieuw discours blijkt 
echter problematisch. Het ‘mens-volgt-werk’ principe bepaalt of medewerkers wel of niet 
geplaatst worden in de nieuwe Bouwdienst. Organisatorisch krijgt dit vorm middels de 
introductie van een nieuwe, tijdelijke afdeling: Shared Capacity. Shared Capacity is ‘voor 
mensen die oud werk doen’. Gedurende een transitiefase van drie jaar kan men werken en 
het zoeken naar nieuw werk combineren: een symbool van goed werkgeverschap en tevens 
noodzakelijk om de transitie van de oude naar de nieuwe organisatie te bewerkstelligen. 
Shared Capacity is gebaseerd op het idee dat er een duidelijke scheiding te maken is tussen 
oud en nieuw. Echter, als een van de koplopers in het RWS-brede veranderingsproces moet de 
nieuwe manier van werken zich nog uitkristalliseren. Het onderscheid tussen oud en nieuw 
werk is niet zo eenduidig – niet voor het management, noch voor de overige medewerkers 
– en er is veel ruimte voor interpretatieve flexibiliteit. Bovendien beseffen medewerkers 
maar al te goed dat het label ‘nieuw werk’ een ticket is voor plaatsing in de nieuwe 
Bouwdienst. Dit leidt al snel tot een semantische discussie over oud en nieuw werk, oude 
en nieuwe projecten, oude en nieuwe werkwijzen, oud en nieuw gedrag, oude en nieuwe 
contracten, enzovoort. Daarbij krijgt de scheiding tussen oud en nieuw steeds meer een 
normatieve connotatie. Daar waar het ‘mens-volgt-werk’ principe een objectieve selectie 
is, streeft het management ook een kwaliteitsverbetering en een cultuurverandering na. 
De plaatsingsprocedure is een cultuurverandering op zich: alle medewerkers moeten op 
gesprek, het verleden is niet belangrijk meer en banen worden niet langer gegarandeerd. 
Dit leidt ertoe dat de door het management ingestelde plaatsingsadviescommissie (PAC) 
twee criteria hanteert bij de plaatsingsgesprekken. Naast de ‘objectieve’ maatstaf van 
‘geschiktheid voor een functie in de nieuwe Bouwdienst’, hanteert men het criterium van 
‘passendheid in de nieuwe Bouwdienst’. Het resultaat is een onderscheid in mensen die 
geschikt zijn voor de nieuwe Bouwdienst en mensen die ongeschikt zijn voor de nieuwe 
Bouwdienst; een veel subjectiever onderscheid dan dat tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ werk. Oud 
en nieuw komt zo steeds meer te staan voor ‘geschikt versus ongeschikt’ en ‘in staat om 
te veranderen versus niet in staat om te veranderen’. Het versterkt het imago van Shared 
Capacity als afvalbak van de Bouwdienst en ondermijnt de identiteit van deze medewerkers 
als capabele werknemers. Tegenover het oud-nieuw discours van het management 
ontstaat een discours waarin het bestaan van een dergelijk onderscheid wordt ontkend 
door te wijzen op het belang van ‘oud’ werk of door te beargumenteren dat men al lang 
‘nieuw’ werk doet. Het meest saillante voorbeeld in dit hoofdstuk is Janus’ circus verhaal; 
een fictief geschreven kinderverhaal waarin de auteur een analogie legt tussen de 
Bouwdienst en een circus. Het fictieve verhaal drijft de spot met van de gang van zaken 
binnen de Bouwdienst. De kracht ligt in de herkenbaarheid – er is geen uitleg nodig om de 
karikaturale vergelijking met de Bouwdienst te begrijpen – en omdat het moeilijk is voor het 
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management van de Bouwdienst om op een dergelijk verhaal te reageren. De legitimiteit 
van het oud-nieuw discours komt verder onder druk te staan als blijkt dat een deel van 
de medewerkers in Shared Capacity naast oud werk ook nieuw werk doet, en bovendien 
de vraag naar medewerkers uit Shared Capacity vanuit andere Rijkswaterstaat diensten 
groot blijft. De casus laat zien hoe het discursieve onderhandelingsspel verweven is met 
concrete gebeurtenissen waardoor de betekenis van verhalen aan verandering onderhevig 
is. De legitimiteit voor de nieuwe Bouwdienst en die van Shared Capacity zijn bovendien 
(te) sterk met elkaar verweven. In de loop van de tijd gaat het management van de CED op 
zoek naar een bredere basis om het oud-nieuw discours te legitimeren, namelijk door te 
verwijzen naar voorbeeldprojecten voor de nieuwe manier van werken. Hoofdstuk 5 zoomt 
in op een dergelijk project. 

Hoofdstuk 5 analyseert hoe op projectniveau het spel van betekenisgeving omtrent de 
organisatieveranderingen vorm krijgt. De focus in dit hoofdstuk ligt op een project dat 
door het management van de Bouwdienst continu wordt aangehaald in discussies over ‘de 
nieuwe manier van werken’: project UNIVERSE. UNIVERSE is weliswaar niet opgezet met als 
doel om een voorbeeld te worden voor de nieuwe manier van werken, toch zegt de naam 
van het project al dat het hier gaan om een ‘baanbrekend’ project. Het hoofdstuk beschrijft 
hoe de projectmanager van UNIVERSE en enkele leden van het centrale projectteam de 
projectfilosofie definiëren en een verhaal proberen te vertellen dat verkoopt aan de rest 
van de Waterstaat. De projectmanager is de personificatie van het ‘markt-tenzij’ verhaal. 
Zijn verhaal gaat over functionaliteit in plaats van technische kwaliteit, over het vinden van 
‘optimale’ oplossingen, in plaats van ‘de beste’ oplossingen, en over het herdefiniëren van 
de betekenis aan onderhoud. Een groot deel van zijn werk is de verkoop van het UNIVERSE-
verhaal: aan het bestuur van Rijkswaterstaat, aan het management van de Bouwdienst, 
aan directeuren van andere Rijkswaterstaatdiensten, en - niet in de laatste plaats – aan 
de markt. Zeker in de opstartfase van het project, wanneer er nog geen zichtbaar werk 
‘buiten’ wordt gedaan,  bestaat de legitimering van UNIVERSE uit het vertellen van het 
verhaal. En UNIVERSE vertelt precies het juiste verhaal op het juiste moment, althans, 
voor zowel de RWS directie al voor het management van de Bouwdienst, waar men grote 
behoefte heeft aan voorbeeldverhalen van de nieuwe manier van werken. De missie van 
het centrale projectteam is om de rest van de organisatie te laten zien dat de nieuwe manier 
van werken werkbaar is. De leden van het centrale projectteam hebben een duidelijk beeld 
van de ‘oude cultuur’, oftewel, dat van de ‘techneut’. Kenmerkend voor de techneut is de 
focus op details, de trots op het werk, het ‘buiten’ werken, de neiging om overal bovenop te 
zitten, een gebrek aan vertrouwen in de aannemer, en - als gevolg van dit alles - een grote 
weerzin om verantwoordelijkheid over te dragen aan diezelfde aannemer. De techneuten 
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in het projectteam hebben voortdurend het gevoel dat ze zich moeten wapenen tegen 
het stereotype beeld van de rest van het projectteam. In dit beeld zijn zij de belangrijkste 
tegenstanders van de nieuwe manier van werken. De techneuten proberen zich van het 
discours van het centrale projectteam te distantiëren door te wijzen op het belang van 
hun expertise en ervaringskennis of door men eraan te herinneren dat zij zelf aan de wieg 
hadden gestaan van project UNIVERSE. Een andere strategie is het herdefiniëren van de 
rol van techniek: in plaats van minder belangrijk, wordt kennis van techniek in de nieuwe 
filosofie juist belangrijker dan ooit tevoren, zij het op een andere manier. De techneuten 
stellen dat het beeld van het management over de werkvloer verouderd is, dat het centrale 
projectteam te veel vertrouwt op juridische procedures en garanties, en dat het een naïef 
beeld van de werkelijkheid heeft. Door te verwijzen naar concrete voorbeelden proberen 
zij aan te tonen dat het projectteam onverenigbare en kortzichtige eisen stelt aan de 
aannemer, eisen die niet passen bij de beoogde rol van professioneel opdrachtgever. De 
regionale project teams voelen zich vooral overrompeld door het centrale projectteam. Ook 
zij wijzen op de potentiële risico’s en tegenstrijdigheden in de projectfilosofie, bijvoorbeeld 
als het gaat om markt-tenzij en omgevingsmanagement. De late betrokkenheid en 
onbekendheid met de taal en terminologie van het UNIVERSE project, plaatsen de regionale 
teams op achterstand. Bovendien heeft men de indruk dat het centrale projectteam lang 
niet altijd wil luisteren uit angst om de krappe tijdsplanning niet te halen. De analyse van 
de dynamiek in dit project legt de risico’s bloot van het in de spotlight plaatsen van een 
lopend project. De nadruk op het unieke karakter van het projectteam en de eenzijdige 
focus van het management op UNIVERSE als de ultieme nieuwe norm, leidt tot politisering. 
De sterke focus op het unieke en bijzondere van UNIVERSE geeft het projectteam een 
soort status aparte. De leden van het projectteam zien in hun betrokkenheid bij UNIVERSE 
een mogelijkheid om zichzelf neer te zetten als ‘vernieuwer’ of ‘specialist’ van de nieuwe 
manier van werken. Ze onderscheiden zichzelf – of hun collega-projectleden – van wat zij 
de ‘gemiddelde’ Rijkswaterstater noemen. Een deel van het centrale projectteam is ook 
(bewust) van buiten de Bouwdienst geworven. De sterke identificatie met het project en 
de eigen ‘bloedgroep’ in combinatie met het stereotype beeld van ‘de techneut’ als de 
tegenstander van de nieuwe manier van werken, en de late betrokkenheid van de regionale 
afdelingen, leidt tot fragmentatie en een ‘wij tegen zij’ manier van denken binnen het 
centrale projectteam (de contract- en risicomanagers enerzijds en de techneuten anderzijds) 
en tussen het centrale projectteam bij de Bouwdienst en de decentrale projectteams in 
de regio. De bestuurlijke aandacht en de krappe tijdsplanning zet veel druk op de leden 
van het projectteam. UNIVERSE moet slagen. De projectleden willen de filosofie keer op 
keer uitleggen, maar staan niet open voor discussie. Hierdoor ontstaat een beeld van het 
centrale projectteam als een stelletje betweters, die weliswaar beweren samen te werken, 
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maar powerplay spelen zodra dat nodig is. En dit is precies het beeld dat het management 
van de Bouwdienst juist probeerde te vermijden. 
De discussie en conclusie van dit boek staan in het teken van de verscheidenheid aan 
discursieve (de)legitimeringsstrategieën die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. De 
analyse van de drie cases laat zien dat actoren binnen Rijkswaterstaat allemaal gebruik 
maken van de drie basiselementen uit de klassieke retorica: ethos, logos en pathos, oftewel, 
(de)legitimatie middels een bepaalde claim op autoriteit (op basis van gezag, kennis of 
karakter), door middel van argumenten (logica en rationaliteit), en door in te spelen op 
emoties (morele waarden). Deze vormen van (de)legitimering komen ook in andere studies 
terug en zijn ook beschreven in het theoretisch hoofdstuk (hoofdstuk 1). De bijdrage van dit 
onderzoek ligt voornamelijk in de identificatie van drie andere discursieve strategieën voor 
legitimatie én delegitimatie: verhalen over het verleden, heden en de toekomst (gebruik van  
temporaliteit), verhalen over succes of falen (gebruik van voorbeelden) en humoristische 
verhalen (gebruik van spot en karikaturisering). Allereerst laten de drie cases allemaal 
zien dat temporele zingeving een inherent onderdeel is van het (de)legitimeringsproces. 
Temporele zingeving gaat over de manieren waarop mensen (strategisch) gebruik maken 
van  tijd. In veel veranderprocessen wordt onderscheid gemaakt tussen de oude (danwel 
de huidige) en de gewenste nieuwe situatie. De analyse laat zien hoe actoren strategisch 
gebruik maken van de ‘interpretatieve flexibiliteit’  van het oud-nieuw onderscheid en 
toont aan hoe dit ogenschijnlijk objectieve onderscheid kan leiden tot problematische 
subjectposities – eenzijdige of stereotyperende representaties – voor bepaalde groepen 
of mensen.  De oud-nieuw dichotomie in dit onderzoek stond in eerste instantie symbool 
voor een onderscheid in oude en nieuwe werkwijze, maar werd al snel gelijkgeschakeld aan 
een onderscheid in groepen mensen: zij die geschikt waren om nieuw werk te doen versus 
zij die ongeschikt waren hiervoor; zij die in staat waren te veranderen versus zij die hier 
niet toe in staat waren. Dit leidt tot fragmentatie en wij-zij denken (oude versus nieuwe 
professies, jonge versus oude medewerkers …) en ondermijnt bovendien de (collectieve) 
identiteit van bepaalde groepen medewerkers. Naast temporaliteit, laat dit onderzoek het 
belang en de onbedoelde gevolgen van het gebruik van voorbeelden van succes of falen in 
(de)legitimeringsprocessen zien. In dit onderzoek komt dit vooral naar voren in het labellen 
van projecten als ‘voorbeeld van de nieuwe werkwijze’. Enerzijds geeft het identificeren 
van ‘voorbeelden’ antwoord op vragen als ‘waar bestaat de nieuwe werkwijze uit’ en ‘hoe 
krijgt dit vorm in de dagelijkse praktijk’. Anderzijds zijn er meerdere antwoorden te geven 
op de vraag of de nieuwe werkwijze hiermee succesvol is. Succes of falen zijn allesbehalve 
arbitraire labels, maar worden door betrokken groepen of mensen strategisch gebruikt om 
eigen belangen veilig te stellen en/of die van anderen te ondermijnen. Dit onderzoek laat 
tevens de onbedoelde gevolgen zien van de aandacht voor voorbeeldprojecten. Omdat het 
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hier niet meer gaat om het project op zichzelf, maar om het project als representant van 
een groter geheel (‘de nieuwe werkwijze’), is ook hier is al snel wij-zij denken aan de orde 
tussen bepaalde groepen of mensen: zij die baat hebben bij slagen van het project, versus 
zij die het project liever zien falen, met als gevolg  politisering en interne verdeeldheid. 
Een derde bijdrage van dit onderzoek ligt in het (strategisch) gebruik van spot en humor 
in (de)legitimeringsprocessen. Een van de meest prominente voorbeelden van humor als 
delegitimatie strategie in dit onderzoek is het circus verhaal in hoofdstuk 4. Door op een 
speelse manier en middels ironie afstand te nemen van de taal van het management, is 
het mogelijk om, zonder hierbij teveel (persoonlijke) emoties te tonen, kritiek te leveren. 
Ook hier zijn wij-zij constructies aan de orde; het middels humor ridiculiseren van de ander 
draagt bij aan een gevoel van (gedeelde) identiteit en solidariteit en het is vaak moeilijk voor 
de ander – in dit geval het management – om te reageren op dergelijke uitingen van kritiek. 
Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat humor ook ingezet wordt door het management 
en andere vertegenwoordigers van het veranderverhaal. De cartoons in de verschillende 
hoofdstukken bijvoorbeeld, zijn voorbeelden van illustraties die zijn opgetekend om te 
reflecteren op bestaande normen en waarden. Het zijn de speelse visualisaties van de 
argumenten achter het veranderverhaal. Het onderzoek laat zien hoe zowel voor- als 
tegenstanders van de verandering gebruik maken van humor en (zelf)spot om sympathie 
te winnen voor hun argumenten. 

De analyse leidt tot een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek. De studie toont aan 
dat legitimatie in grote mate gaat over het definiëren van succes of falen. Het labellen van 
projecten in termen van een ‘succesvoorbeeld’ danwel een ‘mislukking’, is een essentieel 
onderdeel van het proces van (de)legitimering en (collectieve) identiteitsconstructie. Het is 
belangrijk om infrastructurele projecten niet alleen te beschouwen als instrument om een 
product te creëren (zoals publieke werken), maar tevens als waardecreërende systemen 
waarbij projectresultaten ook sociale of organisatorische veranderingen kunnen zijn. 
Dit maakt ook dat projecten onderdeel kunnen zijn van een ‘strijd’ om betekenisgeving. 
Toekomstige studies naar organisatieculturele veranderingen in de bouwsector zouden 
verder kunnen gaan en een bijdrage kunnen leveren aan de vraag hoe de definitie van succes 
of falen in de looptijd van projecten aan verandering onderhevig is, hoe constructies van 
succes en falen onderling verbonden zijn en welke rol (collectieve) identiteitsconstructies 
hierin spelen. Dit onderzoek was gericht op het (de)legitimeringsproces op verschillende 
organisatieniveaus. Cross-level studies gericht op de manieren waarop individuen binnen 
groepen, binnen organisaties, tussen organisaties en binnen de organisatorische velden 
onderhandelen over de legitimiteit van organisatieverandering zijn schaars. Organisaties 
bestaan uit diverse lagen van onderling verbonden netwerken. Om de dynamiek van (de)
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legitimeringsprocessen te begrijpen moeten onderzoekers zich richten op verschillende 
niveaus en op de onderlinge verbindingen hiertussen. Tot slot zou ik andere onderzoekers 
willen aanmoedigen om aandacht te besteden aan het brede scala van formele en 
informele (communicatie) kanalen die organisatorische actoren kunnen gebruiken in 
(de)legitimeringsprocessen. Dit onderzoek laat zien hoe (de)legitimeringsprocessen lang 
niet altijd plaatsvinden middels ‘officiële’  communicatiekanalen en toont bovendien het 
strategisch gebruik van humor en spot aan. 
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